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Zadeva: Mestni UTD (univerzalne temeljne dobrine) 

 
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetniško pobudo. 

 

Dr. Valerija Korošec je sociologinja, raziskovalka na Uradu za makroekonomske analize in razvoj in 

zagovornica UTD v Sloveniji. Leta 2016 je županu Zoranu Jankoviću predstavila možnosti v zvezi z 

uvedbo UTD v mestni občini Ljubljana. Žal neuspešno. 

 

Namen svetniške pobude Liste kolesarjev in pešcev je ponovno opomniti na dosedanje delo in poskus 

zgoraj omenjene strokovnjakinje, da občino Ljubljana prepriča v uvedbo lokalnega UTD, in širši 

razmislek o tem. 

Spomnimo: UTD na lokalni ravni pomeni, da bi občina omogočila vsakemu stalnemu prebivalcu ali 

stalni prebivalki pravico, da koristi vsako stvar ali storitev, ki se financira iz skupne občinske vreče, v 

enaki, pa četudi, vsaj na začetku, najmanjši možni meri, po svoji svobodni odločitvi. Za slovenske 

občine do določene mere velja, da imajo vse, kar je potrebno za uvedbo občinskega UTD že na 

razpolago v sedanjem sistemu, torej podobno kot imamo na državni ravni – do določene mere in v 

nekem smislu – UTD sistem že prisoten v okviru sedanjega socialnega sistema. Vendar pa je mogoče 

z ozaveščenim UTD pristopom – katerega temelj so univerzalnost, egalitarnost in individualnost 

pravic – sedanji sistem izboljšati, četudi z malimi koraki. Upati je, da bi zaradi UTD ljudje imeli 

močnejši občutek pravičnosti, pripadnosti ter odgovornost do občinske skupnosti in občinskih 

storitev. S stališča UTD paradigme je prvo in osnovno  vprašanje: zakaj vsak član skupnosti ne bi 

dobil od vsake občinske storitve vsaj en, univerzalen, pa četudi minimalni delež?  

 

Zakaj ne bi vsakemu učencu financirala vsaj eno malico, če se drugim glede na potrebe financira več?  

Zakaj ne bi skupnost vsakemu predšolskemu otroku zagotovila vsaj eno uro od skupnosti financirane 

predšolske vzgoje? V skladu z UTD paradigmo, da je najprej potrebno vsakemu zagotoviti vsaj 

minimalni univerzalni delež. Potem pa se preostanek deli po demokratičnih in tržnih načelih, kot 

doslej, je zapisala dr. Korošec. 

 

V Listi kolesarjev in pešcev smo naklonjeni mestu za 0 EUR, kar bi lahko dosegli z uvedbo UTD 

(univerzalne temeljne dobrine), postopno (npr. en brezplačen prevoz z LPP mesečno, ena brezplačna 

vstopnina v muzej mesečno), nato pa bi pravice dodajali, širili, eventuelno tudi kot univerzalni 

temeljni dohodek za vsakega meščana in meščanko mesta Ljubljana. 

 

S spoštovanjem, 

 

      Janez Stariha 

      mestni svetnik 

 


