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mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s politizacijo Urada Republike Slovenije za mladino, ki ga
naslavljam na Vlado RS.

S spoštovanjem!

Žan Mahnič,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
Spoštovani,
na spletni strani Urada za mladino Republike Slovenije piše, da je "Urad Republike
Slovenije za mladino (URSM) državni organ, ki je pristojen za področje mladine oz. za
uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni." Njegovo
poslanstvo je, da "pripravlja predpise in ukrepe na področju mladinskega sektorja.
Skozi spodbujanje procesov neformalnega učenja, ki vodi k večji kompetenčni
opremljenosti mladih pri njihovem prehodu iz otroštva v odraslost, skrbi za vzpostavitev
in rast podpornih mehanizmov. Mednje spada tudi podpora mladinskim organizacijam
in organizacijam za mlade, ki so ključnega pomena za aktivno udeleževanje mladih."
Naloge URSM so sicer zapisane v 7. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju.
Verjamem, da se boste strinjali z mano, da bi moral biti takšen organ, ki je zadolžen za
mlade, ki so različnih političnih in svetovnonazorskih opredelitev, politično nevtralen
vsaj v smislu, da navzven ne daje vtisa politizacije in politične pristranskosti.
Nenazadnje preko razpisov dodeljuje finančna sredstva in si zato nihče ne želi, da bi
obstajal vtis, da so bila zaradi izražanja politične pripadnosti vodstva URSM, ta
finančna sredstva razdeljena po principu strankarske pripadnosti.
Prejšnji direktorji URSM so se tega načela držali in se politično niso izpostavljali,
sedanji v.d. direktorja Tin Kampl, vidni član Socialnih demokratov, pa tega žal ne
premore in svoja politična prepričanja in pripadnost stranki SD izraža tudi na družbenih
omrežjih.
Zato me zanima:
1. Ali se vam zdi primerno, da vodja državnega organa, kakršen je URSM, javno izraža
svojo politično pripadnost in dela promocijo svoji stranki?
2. Kako naj se mladi in mladinske organizacije zaradi tega znebijo vtisa, da je URSM
politični organ pod vplivom ene politične stranke?
3. Kaj boste storili, da bo URSM dejansko deloval kot neodvisen in nepolitičen državni
organ, ki vse mlade in mladinske organizacije obravnava enakopravno in ne po
političnih preferencah?

