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»Kot največja mladinska organizacija v občini Idrija nudimo prostor
za spodbujanje idej. Izvajamo in podpiramo dejavnosti, s katerimi
stremimo k izboljšanju položaja mladih in omogočamo razvoj
potencialov v lokalnem okolju,« se glasi poslanstvo Mladinskega
centra Idrija, ki predvideva, da je mladim treba dati prostor: tako
prostor v fizičnem smislu kot prostor pri odločanju ter prostor za
razvijanje in uresničitev idej.
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»Mladost ima osupljivo prednost: ne ustraši
se.« (Honoré de Balzac). To so dokazali tudi
mladi Idrijčani. Ko so na glas izrazili željo, o
kateri se je več let morda le šepetalo, niso
začeli pisati le zgodbe o mladinskem delu in
mladinski politiki v Idriji, ampak še veliko več.
Ustanovili so mladinski center in v sodelovanju
z Občino Idrija pridobili ustrezne prostore, ki jih
danes ne dojemamo le kot zidove, ki ponujajo
streho nad glavo posameznim organizacijam,
ampak kot družabno in razvojno naravnano
središče za mlade. Ker pa so potrebe mladih
in skupnosti, ki se zaveda pomena ohranjanja
mladih v lokalnem okolju, veliko večje, je bila
logična nadgradnja doseženega strategija za
mlade, ki naslavlja izzive časa, med katerimi
so: reševanje stanovanjskega vprašanja ter
zaposlovanje in participacija mladih. Da zaveze
ne bi ostale mrtva črka na papirju, so mladi tudi
sami še bolj zavihali rokave in iskali možnosti,
da sovrstnikom ponudijo zaposlitev in hkrati
nadaljujejo svojo pot do uspeha: uspeli so
zagotoviti nezanemarljivo število delovnih
mest za mlade in dodatna finančna sredstva.

Stanovanjske zadruge z združevanjem javnih
in zasebnih virov zagotavljajo cenovno
dostopno in kakovostno gradnjo ali prenovo
stanovanj. Zadruge se tako ponujajo kot
zanimiva priložnost za reševanje stanovanjske
problematike v Idriji, ki se sooča tako s
pomanjkanjem stanovanj kot tudi s praznimi
in razpadajočimi nepremičninami. Za
vzpostavljanje pilotnega projekta stanovanjske
zadruge v Idriji so posebej primerne stavbe,
kot je dotrajani bivši dijaški dom, ki za celovito
obnovo potrebujejo visok vložek. Ker tega
občina težko zagotovi sama, povezovanje v
stanovanjsko zadrugo predstavlja priložnost
za pridobivanje dodatnih sredstev financiranja.
Predvsem pa za realizacijo prenove, ki bo – s
pomočjo pametne arhitekturne zasnove,
skupnostnih prostorov in programov ter preko
procesa vključevanja raznolikih deležnikov
v razvoj projekta – omogočila višjo kakovost
bivanja tako za stanovalce kot tudi za širšo
lokalno skupnost.

V Mladinski center in Hostel Idrija sem prišla
ravno v času največje prenove. Delo mlade
in srčne ekipe se je odražalo v prostorih in
programu. Pri razvoju mladinskega dela je
prostor izjemnega pomena in pomembno
prispeva k širšemu razvoju mesta. Prostor,
ki ponuja raznolike možnosti za mnoge
aktivnosti, zunanji travnik, terasa, pisarne
za zaposlene, prostori za druge sorodne
organizacije, mladinski center in še hostel. Vse
skupaj daje hiši smisel, vse te dejavnosti na
enem mestu pa prispevajo mnoge nove ideje,
bogat program ter vključene mlade in manj
mlade prebivalce ter bogati lokalno ponudbo.
Če je v lokalni skupnosti mladim zagotovljen
prostor, imajo prostor za razvoj svojih idej,
kvalitetneje delajo in tudi živijo. S krepitvijo
mladinskega dela se krepijo tudi mladi in
njihova participacija na več ravneh.

Ni torej naključje, da je Občina Idrija ne le
pridobila naziv Mladim prijazna občina (2014),
ampak ga je uspela tudi tako dolgo zadržati
(trenutno do leta 2022). Zagnanost mladih,
dobro sodelovanje med mladimi in Občino,
veščina prisluhniti potrebam sogovornika
in prepoznavanje vrednosti resnične želje
spreminjanja oz. sooblikovanja domačega
okolja omogočajo, da tako posamezniki kot
skupnost rastemo.
Kljub dosežkom je pomenljiv podatek,
da si mladi postavljajo nove in nove
cilje, s katerimi bodo prispevali k razvoju
in prepoznavnosti Idrije kot mladim,
obiskovalcem in vsem generacijam
prijaznega kraja. Lahko jim zaupamo in
verjamemo, da jim bo uspelo. Izkušnje,
znanje in zagnanost so na njihovi strani.

stremimo k
izboljšanju položaja
mladih in omogočamo
razvoj potencialov v
lokalnem okolju.
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koraki v pravo smer
Mladinski center Idrija deluje v stavbi
nekdanjega Centra za izobraževanje in
usposabljanje Nikolaja Pirnata, ki je v lasti
Občine Idrija. V stavbi se poleg pisarn, učilnic
in večnamenskih prostorov MCI nahajajo
pisarne društev (taborniki Rodu srebrnih
krtov in Klub idrijskih študentov), Hostel
Idrija, večnamenska terasa, samski dom,
posebni program vzgoje in izobraževanja
OŠ Idrija ter dnevni center za otroke in
mladostnike pod okriljem CSD Idrija.

V retrospektivi razvoja stavbe in
mladinskega dela v njej v času od
ustanovitve MCI se nam jasno izrisujejo
ključni mejniki, ki so za hišo in našo
organizacijo pomenili korak naprej.
Programski in infrastrukturni razvoj sta
se vzajemno dopolnjevala glede na
programske potrebe in priložnosti, ki jih
stavba ponuja.

Stavba se nahaja na Ulici IX. korpusa 17, sedem minut hoje navkreber z osrednjega trga v Idriji.
Parcela, na kateri se nahaja, meri 3.653 m2, uporabne površine, ki si jo delijo prej omenjene
organizacije, pa je 2.640 m2. Celoten objekt, dograjen leta 1949 ter večkrat adaptiran in
dozidan, je v precej slabem stanju, predvsem energetsko pomeni veliko obremenitev za
občinski proračun in za uporabnike, zato je celovita prenova nujno potrebna.

2013:

2012:

2010:

Ideje se oblikujejo

2008:

Mladi si želimo svoj prostor

Na okrogli mizi v Swenaku v sklopu Festivala Čipkarija prvič po več letih javno
izražena potreba po avtonomnih mladinskih prostorih bližje mestnemu
središču.

Klub idrijskih študentov pripravi in objavi dve brošuri,
v katerih popiše problematiko, objavi rezultate prve
raziskave o mladih v občini in navede 25 predlogov
za razvoj kraja, med katerimi je tudi ustanovitev
mladinskega centra (MC). Zbiranje podpisov za
ustanovitev MC Idrija, ki jo podpiše več kot 100 mladih
iz občine Idrija. Priprava idejnega okvirja o tem,
kakšen mladinski center si mladi želimo ter kakšne so
potrebe, vizija in načrti. Občina Idrija začne preverjati
možnosti.

Mladi dobimo svoj
prostor
MCI bo v bivšem dijaškem domu na
Ulici IX. korpusa 17.
Podpisana je tripartitna pogodba
med mladinskimi društvi (Društvo za
mladinski razvoj Idrija 2020, Društvo
tabornikov Rod srebrnih krtov Idrija in
Klub idrijskih študentov), Občino Idrija
in Centrom za idrijsko dediščino, ki
upravlja z objektom.

Prvo urejanje prostorov
in prva finančna
sredstva
Formalna ustanovitev Zveze društev
Mladinski center Idrija, ki so ga
ustanovila tri največja mladinska
društva.
Začetek prenove prostorov (pisarne
društev in večnamenskega prostora), ki
mu decembra sledi uradna otvoritev.
Občina Idrija v proračunu zagotovi
sredstva za delovanje Zveze društev
Mladinski center Idrija.

2014:

Začetek izvajanja
programa za mlade pod
okriljem MCI

Začetek izvajanja programa v urejenih
prostorih, ki ga sprva izvajajo mladinska
društva – vsako prispeva k programu
več aktivnosti, prostovoljci pa
opravljajo dežurstva.

2013:

Prva prenovitvena dela

Razdelitev uporabnih površin danes
Prej
27 %
Mladinski center in
pisarne društev

34 %
Samski dom

Potem
14 %
Hostel Idrija

9%
Osnovna šola
Idrija
4%
Dnevni center CSD
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Pomemben del velikih fizičnih
premikov v stavbi se je zgodil po
zaslugi prostovoljcev – najprej ekipe
lokalnih, ki je leta 2013 omogočila
odprtje skupnih prostorov in leta
2018 pomagala ob prevzemu
upravljanja celotne stavbe, nato pa
še mednarodne ekipe prostovoljcev,
ki je leta 2019 poskrbela za oživitev
hiše po prevzemu vodenja hostla. Te
izkušnje dokazujejo, da smo mladi
iniciativni, znamo stopiti skupaj za
skupno in splošno dobro lokalne
skupnosti ter da se ob tem tudi sami
veliko naučimo.

Prva skupina 50 prostovoljcev je leta
2013 na podlagi 2.000 ur vloženega
prostovoljnega dela omogočila vselitev
mladinskega dela v hišo – odstranili
smo plesen, prebelili prostore, pridobili
pohištvo, uredili večnamenski prostor za
gostovanje različnih dejavnosti.
Po odprtju smo v hiši uredili učilnico, ki
smo jo prebelili, uredili stene, postavili
pregradno steno in jo opremili, ter
telovadnico, v kateri smo zamenjali tla in
jo prebelili.

Prej

Potem

12 %
Terasa
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2018:

Prevzem Hostla Idrija in
nove programske vsebine
Dogovor z Občino Idrija o prevzemu v
uporabo dodatnih prostorov v objektu,
vključno s Hostlom Idrija.

2016:

2015:

Razvijamo vizijo za mlade
Pripravljena in sprejeta je Strategija
za mlade Občine Idrija 2015–2020,
ki nastane v tesnem sodelovanju
mladinskih društev. Strategija predvidi
17 ukrepov na treh ključnih področjih:
zaposlovanje, stanovanja, vključenost.
Prva zaposlitev v Zvezi društev Mladinski
center Idrija.
Na dogodku Dialog mladih, ki združi
mlade in odločevalce iz Idrije, Cerkna in
Žirov, se ponovno razmišlja o prihodnosti
objekta za mlade. Eden izmed predlogov
predvidi štiri glavne programe: mladinski
center, mladinski hostel, stanovanja za
mlade in podjetniški inkubator.

Državno priznanje in
začetek mednarodnih
dejavnosti

Gostovanje petih prostovoljcev s
platforme Workaway, gostovanje dveh
mednarodnih prostovoljcev v okviru
Evropske prostovoljske službe.

Zveza pridobi status delovanja v javnem
interesu na področju mladinskega dela.
MIZŠ podeli MCI Državno priznanje za
prispevek k uveljavljanju mladinskega
sektorja z ustanovitvijo in vzpostavitvijo
mladinskega centra. Podeljena nagrada
Občina Idrija – lepa in gostoljubna (2016),
za funkcionalno ureditev notranjih
prostorov in izvajanje dejavnosti.
Pridobitev sofinanciranja programa MCI
s strani Urada RS za mladino in programa
Erasmus+ Mladi v akciji.
Prvi projekt v okviru Evropske
prostovoljske službe, prek katere se
v Idrijo za 8 mesecev preseli prva
prostovoljka.
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Potem

Krepitev na področju
zaposlovanja in novi
mednarodni projekti

Prvi mednarodni skupinski prostovoljski
projekt (Naj hiša oživi) z namenom
prenavljanja prostorov, nagrajen s
Ključem solidarnosti, ki ga podeljuje
Nacionalna agencija MOVIT.

Praznovanje ob petletnici delovanja.

2017:

Stabilizacija programa in
zaposlitev
Vzpostavljen stalni program mladinskega
centra, organizirani trije dogodki in en
tečaj mesečno, na dva meseca poteka en
večji dogodek. Dosegli približno 1.300
udeležencev.
Dve dodatni projektni zaposlitvi,
financirani iz evropskih sredstev.

Izveden projekt Mladi volimo in prvo
izvedeno soočanje županskih kandidatov,
ki si ga je v živo ogledalo okrog 150 ljudi,
neposredni prenos je spremljalo 5.200
ljudi, posnetek pa je dosegel še dodatnih
9.227 posameznikov.
Izvedena analiza dostopnosti MCI.

Tri nove prostovoljke v okviru programa
Evropska solidarnostna enota (prej EVS).
Pridobljena sredstva za tri zaposlitve
v okviru projekta Razvoj in
profesionalizacija nevladnih organizacij
in prostovoljstva 2019, na katerega smo
se MC Idrija, Društvo Idrija 2020 in ZPM
Idrija prijavili s projektom Povezovanje
= trajnost.

2020:

Razvijanje digitalnega in
terenskega mladinskega
dela
Preizkušanje digitalnega, oddaljenega
mladinskega dela v času epidemije.

Tri projektne zaposlitve mladinskih
delavcev, financirane iz evropskih
sredstev; usposabljanje na delovnem
mestu za eno osebo.

Vodilni in projektni partnerji pri štirih
projektih, financiranih iz evropskih
sredstev.

Prenova sob v hostlu (zamenjava tal,
nove postelje, vzmetnice in dekoracija).

Uspešna izvedba Mestnih igrišč kot
oživljanja središča mesta in krepitev
mladinskega dela v njem.

Projekt Parkirišče za igrišče organiziran
skupaj s skupino mladih v sklopu
projekta LOCAL.

Začetek projekta MC mobil, mobilnega
mladinskega centra, financiranega iz
projekta EKSRP.

2018:

2019:

Obnova na novo
pridobljenih prostorov
Prej

2019:

Druga skupinska delovna akcija je
potekala leta 2018, ko smo v uporabo
prevzeli celo stavbo. Takrat smo uredili
dnevno sobo in kuhinjo v skladu s
potrebami hostla, pisarne in hodnik,
prebelili cvetlične grede na terasi
ter ograjo in igrala v parku, pripravili
recepcijo hostla ter uredili vhod v objekt,
izdelali dodatno pohištvo iz palet,
prevzeli donirano rabljeno pisarniško
pohištvo in z njim opremili pisarne.

Popestritev stavbe
z mednarodnimi
prostovoljci

Tretja skupinska delovna akcija je leta
2019 potekala kot skupinski prostovoljski
projekt Evropske solidarnostne enote
(ESE), v sklopu katerega smo lahko v Idriji
tri tedne gostili štirinajst mladih iz vse
Evrope, ki so pod lokalnim mentorstvom
izdelali pohištvo za teraso, gugalnico
v dnevni sobi, obarvali prostore in
zasnovali igro s perkmandelci, ki se
skrivajo po hiši, hkrati pa doživeli pestro
izkušnjo neformalnega učenja. Projekt je
kot primer dobre prakse prepoznal tudi
MOVIT, Nacionalna agencija za izvajanje
programa Erasmus+ in Evropske
solidarnostne enote, ki nam je podelila
nagrado Ključ solidarnosti za najboljši
solidarnostni projekt leta.

Naše vodilo je že od samih začetkov
skladno z duhom časa: uporaba
predmetov iz druge roke in omogočanje
novega življenja predmetom, ki bi sicer
predstavljali odpadke. Na ta način vedno
znova spoštujemo zgodovino stavbe in ji
dodajamo mladosten pridih. O konkretnih
premikih se prepričajte na lastne oči z
obiskom naše stavbe.
Z delovanjem in vzpostavitvijo Mladinskega
centra Idrija se je spremenil pogled in
sprejemanje mladih v občini Idrija. Počasi
postajamo (enakopravni) sogovorniki pri
odločevalcih ter na dolgi rok prispevamo
k razvoju lokalne skupnosti in aktivnemu
dogajanju v mestu, v katerem mladi in drugi
radi živijo.

Kako pa naprej?
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SHEMA prihodnosti

1

1

P

2

stanovanja

Hostel

•
•
•
•
•

• razvoj mladinskega turizma in turističnih
produktov
• razvoj kolesarskega in pohodniškega turizma
• prispevanje k razvoju Idrije kot zanimive turistične
destinacije
• omogočanje mednarodnih (prostovoljskih)
priložnosti
• recepcija hostla kot del informacijskega središča
• ohranjanje obstoječih delovnih mest (osebje
hostla)
• 25–30-% zasedenost hostla (4.200–5.000 nočitev)
• gostovanje 20 skupin na leto
• povečanje kapacitet in uspešno premagana kriza
zaradi epidemije

•

•
•
•
•

1.000 m2 bivalne površine
9–13 stanovanj različnih tipologij
20–30 stanovalcev
inovativne prakse reševanja stanovanjskega vprašanja mladih
sobivanje kot krepitev trajnostno naravnane in družbeno
odgovorne skupnosti
vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva (npr. sodelovanje
Občine Idrija, Republiškega stanovanjskega sklada) ali druge
alternativne oblike financiranja
souporaba prostorov: kuhinja, večnamenski prostor,
pralnica, delavnica, soba za goste, kolesarnica, terasa, vrt
aktivno vključevanje in spodbujanje angažiranosti
stanovalcev v program Generatorja
vzpostavljeno delovno mesto za koordinatorja (upravnik/
skupnostni delavec)
ohranjanje obstoječih delovnih mest (vzdrževalno osebje)

2

SKUPNI PROSTOR
•
•
•
•
•

TERASA, VRT, PARK

•
•
•
•
•
•

• širitev gostinske ponudbe v kraju (Mala terasa)
• ustvarjanje novih delovnih mest (gostinsko osebje)
• souporaba in skupna skrb za okolico in domače živali: skupni
vrt, korita, park, igrala, kurnik, koza, maček
• prenova otroškega igrišča
• spodbujanje druženja in aktivnega preživljanja prostega časa
• širitev programskih vsebin na prostem

K
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2

nadgrajevanje stalnega programa
organizacija privlačnih, prepoznavnih in kakovostnih lokalnih dogodkov
prostor za nagovarjanje aktualnih družbenih problematik
krepitev prostovoljstva, neformalnega učenja in aktivnega državljanstva
prakse deljenja in souporabe tudi v širši skupnosti: knjižnica reči, uporaba
skupnih prostorov
zagotavljanje infrastrukture lokalnim društvom za izvajanje dejavnosti
ohranjanje obstoječih delovnih mest (programsko osebje)
nadgradnja informacijskega središča
redno pridobivanje sredstev in omogočanje stabilnejših zaposlitev
letno več kot 500 aktivnih mladih, vključenih v različne dejavnosti
več kot 300 letnih vsebin na področju neformalnega izobraževanja,
zaposlovanja, mednarodnih priložnosti, športa, glasbe, umetnosti, kulture,
zabave, informiranja, obveščanja, soustvarjanja vsebin MCI, participacije
pri razvijanju lokalnih politik za mlade in drugih pobud mladih

Klet
Pritličje
1. nadstropje
2. nadstropje

K

P
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V prispevku smo se zazrli v preteklost, ko
smo v lokalnem okolju še iskali skupni
mladinski prostor; ovrednotili sedanjost,
kjer smo svoj prostor opredelili in pokazali,
da smo ga uspešno zapolnili, ter začrtali
možno prihodnost, v kateri bi svoj prostor
radi širili in nadgrajevali.
Maja Drobne
vodja projektov, Društvo PiNA

mag. Maja Hostnik
direktorica Mreža MaMa (mreža
mladinskih centrov po Sloveniji)

Anja Fortuna
nekdanja predsednica MSS, nekdanja
članica skupščine MCI in nekdanja
predsednica KIŠ

Idrija je v kontekstu mladinskega dela prav
posebno mesto. Še danes se spomnim
dogodka leta 2011, ko sem v rokah držala
vizijo Društva Idrija 2020 in se prvič sprehajala
po delu prostorov, ki so danes prerasli
okvirje tako zgradbe, kjer se Mladinski center
Idrija nahaja, kot tudi kulturo mesta, ki je z
ustanovitvijo le-tega na novo zaživela. Vizija
je postala resničnost, cilji so višji, projekti so
boljši. Izjemni mladi posamezniki različnih
društev, združenih v MCI, so začeli s sanjami,
ki so jih korak za korakom spreminjali v
resničnost. Danes nadaljujejo z nagovarjanjem
različnih aspektov vse od kulturne dediščine
in socialnega vključevanja do povezovanja
z lokalnimi institucijami, organizacijami in
okoljem. Z vključitvijo v evropske programe
je MCI prerastel tudi okvire občine in začel
učinkovito sodelovati z organizacijami po
Evropi ter Idrijo naredil še bolj mednarodno.

Mladinski center Idrija je eden izmed mlajše
generacije mladinskih centrov in eden izmed
najhitreje rastočih mladinskih centrov v
Sloveniji, ki je dokazal, kako pomembno je, da
so mladi zastopani v vseh občinah, ter da se z
dobro voljo, jasno vizijo in delom lahko veliko
naredi. Vsekakor pa brez podpore Občine ne
bi tako hitro rastli in se razvijali ter dosegli
toliko pozitivnih učinkov na lokalni, nacionalni
in mednarodni ravni. Verjamem, da boste ob
takšnem razvoju mladinskega centra in tako
dobri podpori s strani Občine Idrija vsekakor
skupaj upravičili slogan – To bo Idrija!

Idrija je z vzpostavitvijo mladinskega centra
naredila izjemen korak v smeri izpolnjevanja
enega izmed evropskih mladinskih ciljev
»prostor in participacija za vse«, ki pravi, da je
treba »okrepiti demokratično participacijo in
avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske
prostore za mlade na vseh področjih družbe«.
Je pa vsekakor treba še naprej vzdrževati
in vlagati v napredek obstoječih struktur, ki
znotraj občine delujejo na področju mladine.

Predlog programske prenove
so v sodelovanju pripravile
Katja Martinčič, Občina Idrija;
Tina Mervic, Pedagoški inštitut,
nekdanja vodja projektov v MCI
(tudi namestnica vodje MCI);
ter Helena Ločniškar, strokovna
sodelavka za mladinsko delo v MCl.
Celotne izjave sogovornikov so
dostopne na www.mcidrija.si.

Katja Martinčič je arhitektka, zaposlena
na projektu Trajnostni pristop k
urejanju stanovanjske problematike
mladih, pridobljenem na Javnem
razpisu za sofinanciranje projektov v
podporo izvajanju Alpske konvencije v
Sloveniji v letih 2019 in 2020.
Helena Ločniškar je zaposlena na
projektu Povezovanje = trajnost,
pridobljenem na Javnem razpisu za
razvoj in profesionalizacijo NVO in
prostovoljstva 2019.

Izjemno pomembno je tudi vključevanje
mladih v odločevalske procese in v oblikovanje
ukrepov, ki v največji meri vplivajo ravno nanje.
Občine morajo tako poleg fizičnih prostorov
mladim nameniti tudi finančna sredstva za
izvajanje aktivnosti in strukturno delovanje,
hkrati pa jim morajo dati priložnost, da
sami povedo, v kakšnem okolju želijo živeti
in katere so tiste stvari, ki jih mora občina
urediti. Najbolj vidna so področja urejanja
stanovanjske problematike, družbenega
življenja, infrastrukture in zaposlovanja. Tiste
občine, ki imajo dobro delujočo povezavo med
odločevalskimi strukturami in mladimi, so tiste,
ki najbolj napredujejo, posledično pa mladi tam
ostajajo in še bolj prispevajo k razvoju občine.

Predstavljena shema prihodnosti razvoja
objekta širokopotezno zastavi spremembe
tako v prostorski in stanovanjski kot tudi
v mladinski politiki. S tem poudari, da sta
prostor in posledično njegova raba neločljivo
povezana z (mladinskim) razvojem. Mladi
potrebujejo fizični prostor za svoje delovanje,
hkrati pa tudi prostor v političnih procesih,
preko katerih opozarjajo nase, na svoje
delovanje, svoj pomen in svoj obstoj.
Kot predstavljeno v retrospektivi, smo mladi
v Idriji pridobili fizični prostor. Prav tako že
sama odločitev Občine Idrija (kot lastnice
objekta), da nam v uporabo ponudi celotno
stavbo, nakazuje podelitev širokega prostora:
tako fizičnega kot prostora za udejanjanje.
Podpora Občine in drugih nam omogoča, da
svoj prostor širimo naprej, v dobro celotne
lokalne skupnosti. Zavedamo se, da je sam
prostor predispozicija za krepitev socialnega
kapitala in kakovosti življenja. Ne pozabljamo
niti na pomen skupnostnih prostorov, ki so
podlaga za razvoj skupnosti in participacijo.
Trdimo in trudimo se, da je javni prostor
dostopen in vzdrževan, program pa raznolik
in vključujoč.
Preko zgodbe razvoja mladinskega dela v
Idriji smo predstavili, da se lahko doseže
marsikaj, z izjavami zunanjih opazovalcev
pa še dodatno dokazali, da je temu res tako.
S predstavitvijo nove sheme prihodnosti in
nadaljnje vizije nakazujemo, da se še nočemo
ustaviti in da še vedno stremimo k trajnemu
razvoju.
Največjo težavo slednjemu predstavlja
dotrajanost hiše v celoti. Stavbo bi bilo treba
prenoviti in energetsko sanirati, urediti
dostope in povezave, prenoviti vse napeljave,
zamenjati okna in fasado. Hkrati bi bilo v
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prostorih, ki so namenjeni sobam samskega
doma, smiselno urediti stanovanja za mlade
in mlade družine. Zavedamo se, da so to
velike investicije oziroma spremembe, prav te
pa predstavljajo dolgoročne cilje naše vizije.
Slednji bi imeli največje in najdolgotrajnejše
učinke na mlade in celotno lokalno skupnost.
Z njimi bi poenostavili stanovanjsko
problematiko 20–30 mladim, saj bi ponudili
9–13 stanovanj in dolgoročno vplivali na
kakovost življenja v občini. Hkrati bi s tem tudi
odpirali pot inovativnim praksam reševanja
stanovanjskega vprašanja mladih, s katero
se denimo že nekaj let preko Zadrugatorja
ukvarjajo tudi v Ljubljani. S spremembo
namembnosti stavbe bi tako spodbujali
sobivanje, souporabo in aktivno vključevanje
v druge aktivnosti v stavbi, poskrbeli pa bi
tudi za vzpostavljeno novo delovno mesto in
ohranjanje obstoječih delovnih mest. Rešitev
bi tako imela širši vpliv na raznolika področja
življenja od bivanja in zaposlovanja do
aktivnega vključevanja v prostem času.
Hkrati ne smemo zanemariti kratkoročnih in
srednjeročnih ciljev, ki jih lahko v prihajajočih
letih dosežemo že z malo truda in vložka.
Če današnje stanje primerjamo s situacijo
izpred petih letih, lahko vidimo, da smo
nadgradili program dogodkov, da smo
prenovili 1.280 m2 stavbe, da smo povečali
število in raznolikost delovnih mest, da smo
razvili novo ponudbo (npr. hostel, oddaja
prostorov raznolikim društvom). Prav zaradi
tega, kar nam je uspelo doseči v zadnjih
petih letih, optimistično zremo naprej in
verjamemo, da lahko v naslednjem petletju
ohranimo in premaknemo še marsikaj. Tako
že sedaj stremimo k nadgrajevanju programa,
zagotavljanju prostora za nagovarjanje
aktualnih družbenih problematik ter razvoju
prostovoljstva in neformalnega učenja.

V naslednjih petih letih lahko v obstoječe
prostore vključimo še do pet novih društev,
ohranimo delovna mesta in jih z uspešnim
delovanjem hostla tudi dodatno razširimo,
nadgradimo informacijsko središče, razvijamo
mladinski turizem, dvignemo zasedenost
hostla na 25–30 % (4.200–5.000 nočitev
letno), razširimo gostinsko ponudbo na terasi,
zagovarjamo prenovo otroškega igrišča.
Za doseganje dolgoročnih ciljev se lahko
posameznih korakov lotimo že danes. Tako
bi bilo na primer za projekt sanacije tako
velikega objekta najprej treba pripraviti novo
arhitekturno in energetsko zasnovo prenove,
oceno stroškov investicije ter nato sodelovati
s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije
in pridobiti sredstva EU oz. sredstva z drugih
razpisov. Hkrati bi si želeli, da bi Občina Idrija
poiskala rešitev za energetsko sanacijo stavbe
v naslednjih dveh do treh letih, saj je stavbo v
letu 2019 že prepoznala kot objekt, potreben
prenove, in je bil zasebni partner tudi že
zainteresiran za prenovo. Prenova bo namreč
nujna podlaga za vse nadaljnje širokopotezne
cilje, povezane z razvojem stavbe.
Ne glede na daljnosežnost idej je naš krovni
cilj, da Občina s podporo mladim zagotavlja,
da so ti vpeti v lokalno javno življenje, se
povezujejo in soodločajo ter so posledično
motivirani, da ostanejo v kraju. Sami
načrtujemo, da bo naša prisotnost tu še dolga
in odmevna.
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