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 Namesto uvoda 
 
 
Biti mlad je cel podvig .  

Veliko je želja, še več načrtov, pa tudi skrbi nikoli ne zmanjka.  

Življenje v mestu prinese vsak dan nova presenečenja in zahteva nova soočenja. Bolj 

rastemo, hitreje se vrti življenje in lažje naletimo na težave*.  

 

Publikacija Kdo je kdo? počasi postaja stara znanka mladinskih organizacij v Ljubljani in 

tudi tistih izven nje. Ko smo se pred letom  dni odločili, da zberemo podatke o 

organizacijah, ki jih mesto Ljubljana finančno podpira pri projektih za mlade, smo vedeli, 

da je prav takšna zbirka potrebna, če že ne zaradi česa drugega, pa zaradi mreženja in 

spoznavanja organizacij med sabo v lokalnem okolju. Odziv je bil velik in zelo dober, zato 

vam letos predstavljamo dopolnjeno izdajo. Podatke smo, seveda s sodelovanjem 

nagovorjenih mladinskih organizacij, dopolnili, spremenili, obnovili ali na novo dodali.  

Na naš vprašalnik se je odzvala velika večina organizacij, ki jih mesto Ljubljana preko 

javnega razpisa sofinancira in vse informacijske točke mreže L'mit.  

 

Vendar kot smo že  večkrat poudarili, vloga  Urada za mladino MOL ni samo v 

sofinanciranju projektov za mlade, ampak je tudi v strokovni in moralni pomoči, 

svetovanju in sodelovanju s projekti in njihovimi nosilci. Samo tako je mogoče vsebine 

mladih  za mlade nadgrajevati in vzpodbujati kreativnost.  

 

Delovanje mestne uprave bo v prihajajočem obdobju še naprej usmerjeno v partnersko 

sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo projekte z mladimi in za 

mlade, ter Mladinskim svetom Ljubljane, saj verjamemo, da so kredibilni partnerji, brez 

katerih bi ne mogli uresničiti našega cilja – bolj kvalitetno življenje mladih v mestu. Pri 

tem želimo vsem mladim, ne glede na materialne, socialne in kulturne razlike, ponuditi 

možnosti, ki bodo temeljile na njihovih potrebah. Želimo mobilizirati vse razpoložljive sile 

na področju mesta Ljubljane, ki bi pripomogle k aktivnejši participaciji mladih v vseh 

nivojih življenja. 

                  Vodja Urada 

     Mateja Demšič 

                                                 
* iz zloženke Urada za mladino MOL, avtor: Igor Medjugorac) 
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Za vse pobude, vprašanja in ideje se lahko obrnete na: 

 
 
 
 
 
 
 

Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport 
Urad za mladino 

Resljeva 18 
1 000 Ljubljana 

 
Tel: 01/306-40-44, 01/ 306-40-42 in 01/306-40-47 

Faks: 01/ 306-40-12 
E-pošta: mladina@ljubljana.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ljubljani imaš prijatelja. 
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Pa še to: 
 
 

Urad za mladino, ki je bil ustanovljen leta 1995 v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo, 

izobraževanje in šport,  se že več let ukvarja s spremljanjem vloge in položaja mladih v 

mestu Ljubljana, zagotavlja informiranje in svetovanje za mlade, vpliva na pospeševanje 

mobilnosti mladih in omogoča  združevanje mladine v zvezi s poklicnimi in prostočasnimi 

dejavnostmi, soodločanje mladih v vseh, zanje pomembnih vprašanjih in skrbi za 

sofinanciranje programov in prostorov za mladino 

Temelj našega dela je partnerski odnos z mladimi, izhodišča pa so solidarnost, strpnost, 

spoštovanje drugačnosti in človekovih pravic, soodločanje in aktivna participacija mladih, 

prostovoljno delo, možnost brezplačne udeležbe mladih.  

 

Nekaj naših aktivnosti: 

• Urad za mladino od svoje ustanovitve skrbi za redno sofinanciranje organizacij v 

Ljubljani, ki izvajajo mladinske projekte, skozi vsakoletni javni razpis. Objavljen je 

takoj po sprejemu proračuna za naslednje tekoče leto. Organizacije tako dobijo 

odgovore o uspešnosti svojih projektov že v februarju, ali najkasneje marcu. To 

omogoča stabilno delovanje in pripravo kvalitetnih projektov. Že leta 1999 smo se 

odločili za možnost triletnih pogodb z izvajalci projektov, kar omogoča 

kontinuirano delo in uspešnost projektov, ki so s svojimi dimenzijami prešli že v 

programe. Mesto Ljubljana se je tudi s tako premišljenimi časovnimi shemami  

izkazalo kot kredibilni partner v sofinanciranju in izpolnjevanju svojih obveznosti do 

organizacij, ki izvajajo programe za mlade in z mladimi.  

• Urad za mladino je pobudnik, ustanovitelj, partner in sofinancer L'mit*-a, 

Ljubljanske mreže informacijskih točk  za mlade, ki smo jo od prvotnih štirih članic 

(Društvo Škuc – Info center Škuc, Svetovalnica Fužine CSD Moste Polje - Info točka  

Fužine, Knjižnjica Otona Župančiča - Info točka Središče za mlade in Mladinsko-

informacijski center MIC Mirje - Info točka MIC Mirje) letos razširili še z dodatnima 

informacijskima točkama: Info točka DrogArt – Združenje DrogArt in Škratova 

čitalnica – KUD Anarhiv  na Metelkovi. L'mit izobražuje in seznanja ne samo 

mladinske delavce/ke, ampak  tudi mlade posameznike/ce, ki se želijo vključiti v 

proces informiranja oziroma delovati kot prostovoljci/ke. Informacijske  točke 

ponujajo informacije o prireditvah, formalnem in neformalnem izobraževanju, 

zabavah in sploh zadevah, brez katerih mladi ne morejo: potovanja, prostovoljno 

                                                 
• L'MIT: www.lmit.org 
• Elektronski naslov: info.skuc@guest.arnes.si 
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delo doma in v tujini, štipendiranje, možnosti aktivne udeležbe v različnih 

programih.  

• V Ljubljani smo orali ledino tudi kar zadeva ustanavljanje lokalnih in nacionalnega 

mladinskega sveta. Kljub težavam, ki so spremljale nedorečenost zakonodaje v 

primeru mladinskih svetov, naj poudarimo, da so bile ljubljanske mladinske 

organizacije prve v državi, še pred registracijo Mladinskega sveta Slovenije, ki so 

ustanovile Mladinski svet Ljubljane* (december 2001). Ta trenutno združuje 10 

organizacij članic in 9 organizacij- pridruženih članic in ga v veliki meri sofinancira 

prav MOL – Urad za mladino.  

 

• Mesto Ljubljana aktivno sodeluje na mednarodnem  področju dela z mladimi in za 

mlade. Naši predstavniki sodelujejo v projektih Mladinskega direktorata pri Svetu 

Evrope, Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji, 

UNESCO – Youth Co-ordination Unit, Central European Initiative (Youth Forum), 

MATRA, Association of Voluntary Service Organisations, United Nations Volunteers. 

Z izmenjavami izkušenj pri delu z mladimi sodelujemo s pobratenimi mesti 

Chemnitz /Nemčija, Zagreb /Hrvaška,  Karlstad/Švedska, Celovec/Avstrija.  

• Naši partnerji pri zagotavljanju informacij za mlade so Slovenska nacionalna 

agencija za program Mladina (MOVIT), Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij (CNVOS), Informacijski center Delegacije Evropske komisije v 

Sloveniji (Center Evrope) in Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope. 

 

• V okviru Mestnega sveta deluje tudi 5-članski Pododbor za mladino, ki v procesu 

odločanja na mestnem svetu preverja ustreznost strokovnih rešitev, ki jih predlaga 

Urad za mladino ter z njim sodeluje. Člani/ce omenjenega pododbora so mestni 

svetniki/ce in mladinski delavci/ke.  

 

 

                                                 
• Mladinski svet Ljubljane: www.mslj.org 
• Elektronski naslov: info@mslj.org 
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Izdala:  
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