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Zadeva:  Amandma k Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 –        

nov program 

 
 

K Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, uvrščenemu na dnevni red 21. 

seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 17. 12. 2012, vlagam naslednji 

 

AMANDMA: 

 

 

V Predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2013 predlagamo, da se v oddelku, II Posebni del 

proračuna, pri proračunskem porabniku 4.7. Oddelek za kulturo, pod postavko 1803, Programi v 

kulturi, v podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi, odpre nova postavka, pod nazivom: 

VEM, LJUBLJANA, SVOJ DOLG. Sredstva namenjena novi postavki, »Vem, Ljubljana, svoj 

dolg«, se vzamejo na postavki 082053, Svetovna prestolnica knjige 2010, na kontu 4102, Subvencije 

privatnim podjetjem in zasebnikom in sicer, za proračun za leto 2013 v višini 50 000 EUR in 

prenesejo na novo postavko.  

 

OBRAZLOŢITEV: 

Za novo postavko, Vem, Ljubljana , svoj dolg, se v proračunu MOL za 2013 predvidijo sredstva, ki 

bodo vsako leto omogočila predstavitev dveh slovenskih pesnikov. Enega iz zakladnice slovenske 

literarne zgodovine in drugega, ki se nahaja v trenutku ustvarjanja. 

Namen je, da mesto Ljubljana vsako leto usmeri pozornost na enega od velikanov slovenskega 

pesništva, le tega pa predstavi s pesnikom današnje generacije.  Sredstva bi se namenila pripravi 

različnih kulturnih dogodkov posvečenih izbranima pesnikoma, izdaji njunih poezij, pripravi 

odmevnega znanstvenega simpozija o pomenu poezije, literarnim večerom, topografskim obeleţjem 

pesništva v Ljubljani, razstavam, prireditvam kulturnih dogodkov med Slovenci v tujini itd.  

 

Slovensko pesništvo je tisti konstitutivni del slovenske kulture in drţavnosti, ki je odločilno prispeval 

k razvoju slovenskega jezika in krepil zavest naroda v ustvarjanju druţbe in lastne drţave. Bojan Štih 

je zapisal: “Vsak poet je vest svojega naroda in vodnik na kriţišču njegove zgodovinske usode.”  

Slovenski pesniki so se v vsej zgodovini slovenske knjiţevnosti zavedali svojega dolga do jezika, 

kulture in druţbe. V dolgu njihovega zavedanja je nastal prvi slovenski časopis, ki je usodno določil 

obstoj slovenskega jezika v času “pogrebov malih evropskih jezikov”, iz tega istega jedra je v 

novejšem času erudirala znamenita številka 57, ki je v izdaji Nove revije določila vrhunec pesniških 

prizadevanj, samostojno slovensko drţavo.  

In tako se osredotočimo na pesništvo tudi sedaj, v proračunu MOL za leti 2013, in v odzivu na 

jezikovne in eksistenčno razumevanje globalizacije.  

Ko izzive globalizacije poveţemo z današnjo ekonomsko krizo v Sloveniji, se nam le ti razgrnejo tudi 

kot številke, ki povedo, da na tisoče mladih, najrazličnejših poklicev, med njimi mnogi z visoko in 

najvišjo izobrazbo, zapušča svoj dom in domovino in odhaja iskat zaposlitev v bliţnje ali daljne 

deţele. Nova zaposlitev bo večino odtujila za daljša obdobja in mnoge za vedno. 



 

 

Številke so vsekakor zastrašujoče. Masovni beg mlade inteligence se dogaja zaradi trenutne 

gospodarske krize in majhnih moţnosti za zaposlitev in še manj za delo na primernem delovnem 

mestu. Ob tem pa izpostavljam, da eden je eden od pomembnih vzrokov tudi kriza domovinske, 

kulturne in jezikovne zavesti. Ni dvoma, da je tako zato, ker na področju kulture in vsega druţbenega 

dogajanja zanemarjamo pomen slovenskega jezika, na njegovo mesto pa vstopajo jeziki, ki so 

mladim generacijam, ţe zgodaj v fazi odraščanja, predstavljeni kot pogoj za uveljavljanje in 

ţivljensko kariero.  

 

Ponovno srečanje s pesništvom velikanov slovenske literature in njihovim časom in hkrati soočenje z 

mišljenjem ustvarjajoče pesniške generacije nas bo utrjevalo v spoznanjem o pomenu kulture in 

Slovenskega jezika in boljšemu razumevanju kulturnega in eksistencialnega trenutka v katerem se 

nahaja slovenska druţba in v njej mlada generacija. 
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