
 
  

 

 

 

 

 

 

Ime ukrepa Spletno mesto za mlade 

Opis ukrepa Problem: Pomanjkanje možnosti za izražanje svojega mnenja, idej in predlogov. Neizpolnjevanje 
poslanstva portala »mlad.si«. 
 
Rešitev: Spletni portal, ki bi omogočal izražanje idej, zamisli in predlogov mladih v spletnem mediju pri 
katerih bi bilo omogočeno glasovanje ostalih mladih za najboljšo idejo. Najboljše ideje bi bile 
posredovane v uresničevanje odgovornim odločevalcem. Na ta način in s promocijo na ostalih 
socialnih omrežjih bi se povečal tudi interes mladih za obstoječ portal in informacije na njem. 

Stroški ukrepa in 
izvajanja 

Stroški nadgradnje portala in urednikovanje (že obstaja del financiranja). 

Infrastruktura Že obstoječ portal »mlad.si«, ki bi omogočal nadgradnjo. 

Kadri  URSM in mladi. 

Komu je namenjen? Vsem mladim posameznikom, mladim v društvih in neformalnih skupinah. 

Učinki Večje vključevanje mladih, mladi bodo slišani, večja informiranost med mladimi, medsebojno 
povezovanje mladih, bolj aktiven in prepoznaven portal med mladimi. 

Sodelovanje Mladi kot posamezniki, ki dajejo ideje; uredniški odbor portala; upravljavec portala (mreža 
MaMa)različne institucije, katerim bodo predlogi posredovani. 

Za koliko mladih je ta 
ukrep? 

Vsi mladi v Sloveniji. 

Čas od odločitve do 
realizacije 

3 – 4 mesece. 

Viri financiranja Proračun URSM za nadgradnjo obstoječega portala. 



 
  

 

Ime ukrepa Mladim svojo streho nad glavo 

Opis ukrepa Problem: samostojno bivanje predstavlja eno od ključnih točk osamosvajanja oz. doseganja avtonomije 
mladega posameznika. Podaljšana odvisnost od staršev se v veliki meri odraža prav v stanovanjskih 
razmerah mladih. Mladi dolgo živijo pri starših, kar ima za posledico nesamostojnost, pozno oblikovanje 
družine in pozno prevzemanje odgovornosti. Zaradi cenovne nedostopnosti mladi živijo v neustreznih bivalnih 
razmerah. Po podatkih Eurofounda se je delež mladih, ki živijo pri starših, v letih 2007 do 2011 povišal za 21 
o.t., kar nas po porastu deleža mladih, ki živijo pri starših, postavlja na 2. mesto v EU. 
 
Rešitev: Sprejetje nacionalnega stanovanjskega programa tudi po meri mladih v sodelovanju s predstavniki 
mladih. Problematike se je potrebno lotiti dolgoročno, da bo vzdržalo menjavo generacij. Bistveni cilj, ki ga 
želimo doseči so mladim dostopna stanovanja za nakup ali najem. Vsak mlad človek bi moral z vstopom na 
trg delovne sile imeti možnost osamosvojitve, k čemur sodi tudi lastno ali najeto stanovanje ter ustrezne 
bivalne razmere. 
 
Želeno bi lahko dosegali z naslednjimi ukrepi: cenejši najem (neprofitna stanovanja za mlade ali sofinanciranje 
tržne najemnine), subvencije za gradnjo oz. obnovo stanovanjskih prostorov (neizkoriščeni prostori v že 
obstoječih stavbah) ter izgradnja hiš za mlade (prehodna stanovanja za mlade), ki jih lahko pridobimo tudi s 
prenovo. Pomemben vidik je tudi medgeneracijsko sodelovanje, zato predlagamo, da se sistemsko podpre 
menjava stanovanj med pripadniki različnih generacij. Urediti pa je potrebno tudi nemoteno prijavljanje 
(stalnega) prebivališča, s čimer so težave pri tržnem najemu. 

Stroški ukrepa in izvajanja Za samo pripravo nacionalnega stanovanjskega programa ni potrebno zagotoviti izrednih finančnih sredstev, 
medtem ko je kasneje na podlagi sprejetega programa v nacionalnem proračunu potrebno zagotoviti sredstva 
za uresničevanje posameznih ukrepov in aktivnosti. Stroški delovanja delovne skupine, ki bi to strategijo 
oblikoval. 

Infrastruktura Neizkoriščeni bivalni prostori. 

Kadri Delovna skupina (predstavniki mladih, ministrstvo za okolje in prostor). 

Komu je namenjen? Tistim, ki prvič rešujejo stanovanjski problem (ni nujno, da gre za mlado družino, lahko gre tudi za 
posameznika ali skupino mladih). 

Učinki Ukrep predvideva naslednje učinke: 
- izboljšanje dostopnosti nacionalnih mehanizmov za reševanje stanovanjskega vprašanja za mlade, 



 
  

 

- spodbuditev ureditve bivanjskih razmer med mladimi, 
- izboljšanje pogojev za doseganje avtonomije mladih in posledično oblikovanje okolja, v katerem se 

lahko mladi razvijejo v odgovorne posameznike, ki so sposobni aktivno prispevati h kakovosti življenja v 
skupnosti,  

- povečanje možnosti za ohranitev mladih in njihovih potencialov ter posledično izboljšanje ekonomskih 
in družbenih razvojnih potencialov skupnosti. 

Sodelovanje - Strokovnjaki na področju prostorskega načrtovanja in stanovanje politike na nacionalni ravni 
- Nacionalno mladinsko predstavništvo  
- Mladi, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje 

Čas od odločitve do 
realizacije 

Ukrep se lahko začne izvajati takoj, ko je sprejeta odločitev in se formira delovna skupina. Predviden čas 
nastajanja programa je 6 mesecev. 

Viri financiranja - Državni in občinski proračun  
- Evropska sredstva (za obnovo stavb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Ime ukrepa Zaposlovanje mladih v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju 

Opis ukrepa Dejstvo je, da v primerjavi z evropskim povprečjem zaposlitveni potenciali nevladnega sektorja (nevladnih 
nepridobitnih organizacij) v Sloveniji še zdaleč niso izkoriščeni, saj je v državah EU v nevladnem sektorju v 
povprečju zaposlenih 8,1% vseh zaposlenih, medtem ko je v Republiki Sloveniji ta delež le 0,74% (2004). 
 
V Sloveniji je mladinski sektor, še posebej finančno in kadrovsko (profesionalni kader), podhranjen in ne more 
izkoristiti svojega zaposlitvenega potenciala. Posledično se zaradi tega ne more kvalitetno razvijati, še manj 
pa lahko razvija storitev za skupnost.  
 
Namen ukrepa je izkoristiti potencial zaposlovanja v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem 
sektorju z nepovratnimi finančnimi vzpodbudami za zaposlitev mlade osebe (18-35 let oz. v skladu s kriteriji 
Jamstva za mlade) z naslednjimi pogoji: 
- spodbuditi zaposlovanje mladih iskalcev zaposlitve s prednostjo zaposlovanja mladih z izobrazbo suficitarnih 
poklicev; 
- spodbuditi najmanj 100 zaposlitev mladih v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem 
sektorju; 
- čas trajanja zaposlitve mora biti najmanj 18 mesecev pri čemer je pogodba sklenjena za polni delovni čas 
(40 ur na teden); 
- stroške zaposlitve sofinancira država v višini 70% celotnega stroška zaposlitve mlade osebe v višini 
dostojnega plačila za določeno stopnjo izobrazbe. 

Komu je namenjen? Mladim, brezposelnim, predvsem družboslovno usmerjenim mladim in akterjem v mladinskem delu. 

Učinki - Zaposlitev vsaj 100 mladih v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju. 
- Pridobitev delovnih izkušenj, veščin in kompetenc, večanje lastne zaposljivosti in ustvarjanje priložnosti, da si 
mlada oseba na dolgi rok (v nevladnem sektorju) ustvari zaposlitev. 
- Okrepitev nevladnega in mladinskega sektorja, ki trenutno deluje v izredno negotovih finančnih razmerah in 
za svoje delovanje ter razvoj nima zagotovljenih minimalnih pogojev. 

Sodelovanje MIZŠ, MDDSZEM, Zavod za zaposlovanje. 

Za koliko mladih je ta 
ukrep? 

Vsaj 100 mladih. 

Viri financiranja Državni in evropski proračun. 



 
  

 

Ime ukrepa Zagon podjetnosti med mladimi 

Opis ukrepa Mladi primanjkuje motivacije in zavedanja o podjetnosti, zaradi preslabega informiranja in izobraževanja o 
podjetnosti. V formalnem izobraževalnem sistemu mladi ne pridobijo dovolj kompetenc podjetnosti, tj. 
sposobnosti posameznika za uresničevanje njegovih zamisli – ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje 
tveganj, sposobnost načrtovanja in vodenj projektov.   

Ukrep omogoča razvijanje kompetenc podjetnosti in sodelovanje med mladimi (osnovnošolci in dijaki) in 
podjetnimi ljudmi. Predlagamo, da se kot učni cilj v kurikule vnese tudi pridobivanje kompetenc podjetnosti. 
Preko sistemskega  vpeljevanja strokovnjakov za razvoj podjetnosti in izvajanjem predavanj v osnovnih in 
srednjih šolah, bi razvijali in krepili podjetno in kritično razmišljanje med mladimi. Mladim je treba omogočiti 
preprost dostop do informacij ter profesionalnega svetovanja. 

Stroški ukrepa in izvajanja Stroški bodo nastali na strani ministrstev in šol v procesu izvajanja programa. 

Infrastruktura Internetna platforma; uporaba obstoječih spletnih strani šol, šola zagotovi potrebne prostore za predavanje. 

Kadri  Podjetniki v sodelovanju z izvajalci formalnega izobraževanja. 

Komu je namenjen? Osnovnošolcem in dijakom. 

Učinki - Prepoznavanje in razvijanje talentov 
- Razvoj kompetence podjetnosti pri mladih (ne zgolj podpora podjetništvu kot panogi) 
- Razvoj potencialnih bodočih podjetnikov 

Sodelovanje Osnovne in srednje šole, MIZŠ, posamezniki s področja podjetništva in učenja kompetenc podjetništva. 

Za koliko mladih je ta 
ukrep? 

Osnovnošolcem zadnjih razredov in dijakom. 

Čas od odločitve do 
realizacije 

Sprva v obliki enoletnih pilotnih projektov, nato postopno uvajanje v formalni izobraževalni sistem. 

Viri financiranja Integralni proračun javnih zavodov (osnovne in srednje šole), lokalni in državni proračun. 

 

  



 
  

 

Ime ukrepa Vzpostavitev nacionalne sheme financiranja obveznih pripravništev 

Opis ukrepa Za opravljanje strokovnega izpita, ki je pogoj za opravljanje določenih poklicev (pedagogi, pravniki, socialni 
delavci, zdravniki), je obvezno opravljanje pripravništva. Velika večina teh pripravništev je volonterskih, saj jih 
dovoljuje zakon, kar pa pripravniku ne zagotavlja nobene socialne varnosti, še manj pa preživljanja z delom v 
tistem času, ko ga pripravnik opravlja. Pripravniki, ki opravljajo volontersko pripravništvo so že zaključili s 
študijem in nimajo ne statusa študenta ne prihodkov. Eno leto "zastonj" dela si lahko privoščijo samo tisti, ki 
imajo nek drugi finančni vir preživetja, kar so pogosto starši. Dogaja se tudi, da tisti, ki si eno leto 
volonterskega dela ne morejo privoščiti, saj morajo od nečesa živeti, tako nikoli ne opravijo pripravništva oz. 
strokovnega izpita in ne morejo opravljati poklica za katerega so se izšolali. To ni samo izguba za 
posameznika, temveč tudi za državo, ki je vložila veliko javnih sredstev v izobraževanje tega posameznika. Če 
se pripravniku ne izplačuje osebni dohodek, je to huda kršitev pavice do enakega plačila za enako delo kot ga 
opravljajo drugi. Poleg tega pa se čas opravljanja volonterskega pripravništva ne šteje v pripravnikovo delovno 
dobo, saj nima plačanih nobenih prispevkov, ne za zdravstveno zavarovanje ne za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje. 
 
Z volonterskimi pripravništvi se podaljšuje bivanje pri starših in nesamostojnost mladih. Pripravniki ne smejo 
biti zastonj delovna sila, kar se do sedaj lahko s pridom izkorišča preko volonterskega pripravništva, saj 
pripravniki opravljajo isto delo kot tisti, ki so zaposleni preko ostalih oblik dela, le da za svoje delo ne 
prejemajo nobenega plačila. Vse kar dobijo je nadomestilo za malico in prevoz. Prav tako je treba omejiti 
veriženje volonterskega pripravništev na istem delovnem mestu, kar pa je seveda težko zagotoviti dokler je 
volontersko pripravništvo zakonsko dovoljeno. Zaradi zagotavljanja večje socialne varnosti pripravnikov in 
plačila za opravljeno delo, predlagamo vzpostavitev sheme za financiranje obveznih pripravništev. 
Država se mora zavezati, da bo zagotavljala sredstva vsem, ki imajo s področno zakonodajo določeno 
obvezno pripravništvo, da lahko opravljajo poklic za katerega so se izobrazili. Vsem mladim, ki po zaključku 
študija morajo opravljati obvezno pripravništvo, država mora zagotoviti naslednje: 
- poiskati delodajalca pri katerem bo pripravnik opravljal obvezno pripravništvo,  
- financiranje stroškov mentorstva, 
- financiranje stroškov pripravnikove plače z vsemi pripadajočimi prispevki in nadomestili. 
 
Vsi diplomanti, ki morajo opraviti obvezno pripravništvo, bodo vključeni v to shemo in za svoje delo dobili 



 
  

 

primerno plačilo (najmanj 70% od osnovne plače, ki bi jo prejemal delavec na istem delavnem mestu, ki pa ne 
sme biti nižja od zakonsko predpisane minimalne plače). Pripravniku bi tekla delavna doba in imel bi plačane 
vse prispevke. Trenutno so predvidena financiranja obveznih pripravništev, vendar shema ni dolgoročna in 
mora obstajati tudi po letih 2014 in 2015 (ko se na primer zaključi Program Jamstvo za mlade). 

Stroški ukrepa in izvajanja Stroški bodo izračunani na podlagi števila diplomantov na posameznem študijskem programu po katerem 
morajo opraviti še obvezno pripravništvo. 

Kadri Zaposleni na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urad republike Slovenije za 
mladino. 

Komu je namenjen? Vsem diplomantom, ki morajo opraviti obvezno pripravništvo za pristop k strokovnemu izpitu. 

Učinki Doseganje večje socialne varnosti pripravnikov, lažja osamosvojitev, omogočanje prve zaposlitve in delovnih 
izkušenj, stik z delovnim okoljem, štetje obdobja pripravništva v delovno dobo (saj to izhaja iz prispevkov iz 
plače), primerno plačilo za opravljeno delo. 

Sodelovanje Organizacije kjer se lahko opravljajo obvezna pripravništva, pripravniki (diplomanti). 

Za koliko mladih je ta 
ukrep? 

3.500 mladih, ki povprečno letno zaključijo študije, ki zahtevajo opravljanje obveznega pripravništva. 

Čas od odločitve do 
realizacije 

Predvidoma 1-2 leti. 

Viri financiranja Evropska in nacionalna sredstva. 

 

 


