
»Razvoj mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni« 

 

Skupna izjava udeležencev Letnega posveta mladinskega sektorja 2016  

 

Udeleženci Letnega posveta mladinskega sektorja, ki je potekal 14. in 15. decembra 2016 v 

Cankarjevem domu v Ljubljani, so na razpravi »Rastimo skupaj« razpravljali o razvoju mladinskih 

politik, mladinskega dela in mladinskega organiziranja na lokalni ravni. V okviru razprave so bili 

predstavljeni rezultati in pobude serije 12 regijskih dogodkov, ki so potekali v letu 2016. 

Na podlagi ugotovitev in opravljene razprave udeleženci posveta ugotavljamo, da je v razvoj tega 

področja potrebno vložiti več naporov za zagotavljanje ustreznega razvoja, tako na sistemski, kot 

praktični ravni. Za uresničitev slednjega predlagamo naslednja priporočila: 

- Vlado RS pozivamo, da na sistemski način v okviru resornega zakona, ki določa delovanje 

samoupravnih lokalnih skupnosti, pa tudi drugih relevantnih aktov, najde ustrezne rešitve za 

boljše in bolj dosledno izvajanje obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti pri vodenju 

podpore mladinskemu delu in vodenju mladinskih politik na lokalni ravni; 

- Urad RS za mladino pozivamo, da v okviru instrumentov, ki jih ima na voljo, poglobi 

pozornost razvoju mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni, vključno s 

spremljanjem izvajanja obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti; 

- Samoupravne lokalne skupnosti pozivamo, da na podlagi obveznosti in potreb, ki jih izkazuje 

praksa, zagotovijo boljšo podporo  razvoju mladinskega dela in mladinskih politik, vključno z 

izvedbo instrumentov, ki so že prepoznani ter preko zagotavljanja ustrezne finančne in 

politične podpore v duhu 27. člena ZJIMS, da na način, da sprejmejo lokalni program za 

mladino, ustanovijo delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja, finančno podpirajo 

programe v mladinskem sektorju in izvajajo druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z 

zakonom. 

- Organizacije v mladinskem sektorju pozivamo k večji aktivnosti pri razvoju in odzivanju na 

potrebe lokalne skupnosti ter na področju medsebojnega sodelovanja z namenom krepitve, 

razvijanja novih vsebin in deljenja dobrih praks. 

 

 

 

V Ljubljani, 15. decembra 2016 


