
 

DRAGI MLADI LITIJANI IN LITIJANKE! 

Vemo, da vas redko kdo naslavlja v tej naši občini. Še redkeje pa se kdo postavi za vaše 

pravice, želje in potrebe, ki jih še kako zelo čutite v naši občini. od danes naprej bo drugače, 

kajti ponovno je začel aktivno delovati MSOLI = Mladinski Svet Občine Litija. 29. oktobra 

2013 je potekal že dolgo potrebni zbor Mladinskega sveta občine Litija. Na pobudo Mojce 

Mikac so se po dveh letih na zboru zbrale članice (društva, ki so vključena v MSOLi) in se 

odločile, da je Mladinski lokalni svet še kako zelo potreben. Izvolile so novo vodstvo MSOLi, 

ki že pridno deluje na spremembi lastnega statuta in išče nove možne članice sveta. 

Mladinske organizacije, že vključene v mladinski svet, namreč ugotavljajo, da potrebujejo 

svet, ki bo deloval kot povezovalni člen med njimi in hkrati tudi kot zagovornik mladih na 

lokalni ravni. MSOLi kljub štiriletnemu delovanju ni pokazal veliko, vsi zbrani na zboru pa 

upamo, da bo tokrat drugače.  

In res smo začeli drugače. Od novembra pa do konca leta 2013 so se na pobudo MSOLi-ja, 

številni člani in članice organizacij, ki sestavljajo MSOLi, udeležili poučnih usposabljanj po celi 

Sloveniji. Med drugim smo se udeležili strukturiranega dialoga mladih v Mladinskem centru v 

Trbovljah, kjer smo z ostalimi mladimi in »odločevalci« z občin Trbovlje in Litije osnovali 

ukrepe, ki bodo mladim koristili pri reševanju problematike mladih v občini Trbovlje in Litija. 

Plod našega dela pa se že kaže. Sredi decembra smo bili na sestanku pri županu in 

podžupanji, na katerem je tekla konkretna debata o problematiki mladih v Litiji in kako jo 

bomo v bodoče skupaj reševali. Po nekaj sestankih predsednice in kolegija MSOLi je sledil 

redni letni zbor članic MSOLi 30.1.2014, na katerem smo predvsem diskutirali oz. odločali o 

spremembi oz. preoblikovanju glavnega pravnega akta MSOLi in začeli oblikovati predlog za 

Komisijo za mladinska vprašanja, ki verjamemo, da bo le eden od rezultatov dobrega 

sodelovanja med Občino Litijo in mladimi Litijani in Litijankami.  



 

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! – Trbovlje, na katerem je aktivno sodeloval tudi MSOLi 

Zavedamo se, da smo lahko močno telo in da lahko marsikaj spremenimo z »odločevalci« na 

lokalni ravni. Vendar le, če mladi stopimo skupaj. Zato v imenu zdajšnjega vodstva in kolegija 

ter vseh članic MSOLi med nas vabimo vse organizacije, društva, ki imajo 90% delež mladih v 

vodstvu društva - t.j. članstva med 15. in 29. letom, in tiste, ki imajo tudi 70% delež mlajših 

od 29 let. V kolikor deleža mladih v statutih nimate opredeljenega, »stopite« do nas in z 

veseljem vam bomo pomagali, če pa že veste, da ne ustrezate merilom, a bi vseeno radi 

sodelovali oz. bili del naše organizacije, lahko postanete naša pridružena članica. Vabljeni, 

predvsem iz razloga, ker želimo, da so v Mladinskem svetu občine Litija zastopani 

predstavniki vseh društev in organizacij, ki imajo pretežno članstvo mladih. Vabimo pa tudi 

tiste, ki imate znotraj društva ali organizacije mladinski odsek oz. sekcijo, ki deluje 

popolnoma avtonomno znotraj društva.  

MSOLi odpira vrata vsem mladim s pobudami za spremembo situacije mladih v Litiji - pišete 

nam lahko na mladinski.svet.litija@gmail.com ali pa direktno kontaktirajte našo predsednico 

Mojco Mikac na telefonsko številko 041 427 271. 



 

Utrinek iz rednega letnega zbora članic MSOLi katerega so se udeležile organizacije - Klub Kliše, 

Skavtski Steg Litija, DMP Liš, Slo Mo, Nova kultura ml. sek., PGD Litija ml. sek. 

Vodstvo MSOLi. 


