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Zadeva: Podpora mladinskemu organiziranju 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu Svetniškega kluba Socialnih demokratov, 

dajem županu ter pristojnim službam naslednje vprašanje oz. pobudo: 

 

Pobudo za povečanje finančnih sredstev Mladinskemu svetu Ljubljane. 

 

Obrazložitev: 

Samoorganiziranje mladih oz. njihovo avtonomno mladinsko delovanje pomeni velik prispevek k 

pospeševanju osebnega in socialnega razvoja, integraciji mladih v družbo, krepitvi znanja in 

kompetenc ter gre v osnovi za socialno skupinsko delo, ki vzgaja mlade za sobivanje v skupnosti 

in jih pripravi na odgovorno in samostojno življenje. 

 

V času, ko neoliberalizem s svojimi ekonomskimi vplivi na družbo spreminja načine družbenega 

delovanja, povečuje splošno apatijo in nezainteresiranost za delo v skupnosti, je pomembno 

podpirati samoiniciativnost in v tem smislu mladinsko samoorganiziranje. Participacija oziroma 

delovanje mladih v mladinskih organizacijah pozitivno vpliva na njihov razvoj, hkrati pa je v teh, 

za mlade ekonomsko zahtevnih časih, pomembno, da jim priznamo in jih podpiramo v njihovih 

prizadevanjih za boljšo prihodnost. To predvsem lahko dosežejo aktivni in povezani. 

 

V Ljubljani že dolga leta deluje Mladinski svet Ljubljane, ki je v skladu z zakonom financiran s 

strani Mestne občine Ljubljana na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto. Gre za 

združenje več kot 20 različnih mladinskih organizacij iz območja Ljubljane, ki razumejo pomen 

sodelovanja in iskanja skupnega. Zakonodaja jim omogoča, da v lokalnem okolju združeni 

zastopajo svoje interese in se vključujejo v odločanje o javnih zadevah. Skladno z zakonom 

Mladinski svet Ljubljane torej izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in 

razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju 

predpisov oz. politik, ki vplivajo na njihov položaj. 

 

Predlagam, da Mestna občina Ljubljana v proračunih za 2017 in 2018 predvidi povečanje 

sredstev za Mladinski svet Ljubljane iz trenutnih 20.500 evrov na vsaj takšno raven sredstev, kot 

jih je Mladinski svet Ljubljane pred leti že bil deležen, to je 25.000 evrov. 

 

 

Prosim za pisni odgovor na pobudo. 

 

Anton Colarič 

mestni svetnik SD 


