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V skladu z 98. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, zastavljam županu svetniško vprašanje:  

 

- svetniško vprašanje se nanaša na uspeh izvajanja projekta “Kul služba”. 

Do 25. aprila 2016 je bila možna oddaja prijav za projekt Kul služba, ki v svojem razpisu predvideva 

26 potencialnih služb, namenjenim mladim do 29. leta. Le-ti so opravili dvotedensko usposabljanje in 

potem so izmed njih delodajalci izbrali tiste mlade, ki so nato lahko opravili trimesečno usposabljanje 

na delovnem mestu. V fazo izvedbe se je vključilo 17 javnih zavodov in podjetij, katerih 

ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Med njimi zasledimo MKL, Živalski vrt, Festival 

Ljubljana, Muzej in galerije, Kino Šiška, Javni holding Ljubljana, LPP in še nekaj drugih. Med 

vrstami del pa lahko poleg knjižničarskih in podobnih del zasledmo npr. delo vzdrževalca, kanalarja, 

električarja, avtomehanika, vrtnarja ipd., različne vrste tehnikov ter poziciji dveh vodij projektov. Gre 

torej v večini za dela, po katerih je precej povpraševanja. Na javno povabilo se je s prijavo odzvalo 

173 mladih, za 7 delovnih mest ni bilo izkazanega interesa. 23 kandidatov je bilo izbranih za 

tromesečno usposabljanje na delovnem mestu, pred tem pa so se udeležili t. i. “pripravljalnega 

usposabljanja”, in sicer od septembra dalje.  

Sprašujem: 

Čemu je bilo potrebno to pripravljalno usposabljanje in kaj so mladi s tem pridobili? Zanima me tudi, 

kakšen je bil uspeh glede novih zaposlitev? Koliko mladih je po usposabljanju dobilo službo in 

koliko je takih, za katere se je s tromesečnim usposabljanjem delo zaključilo? V čem se razlikuje 

projekt Kul služba od vseh ostalih služb, ki so trenutno na voljo na straneh zavoda za zaposlovanje? 

Ali je ta razpis uresničil svoj namen – da se torej osredotoča na mlade in v čem je bil specifičen glede 

na njihove potrebe? Novembra naj bi se izvedel drugi krog projekta, ki naj bi ponujal nove priložnosti 

glede delovnih mest za mlade. Zanima me, v kateri fazi je ta drugi krog in kako se izvaja? 

Prosim za odgovor v ustni obliki. 

Maja Urbanc  

mestna svetnica 

 

 
 

 


