
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Svet Vlade RS za mladino  

Masarykova 16 

Ljubljana  

 

Ljubljana 18. 2. 2019 

 

Zadeva: Predstavitev rezultatov ESS projektov mladinskega dela 

in načrti za prihodnost 

Izhodišče:  

Ob zaključku projektov Aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018, 
sofinanciranih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega 

sklada, z namenom spodbujanja Aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost mladih, smo 
organizacije, ki smo izvajale nacionalne projekte, pripravile skupno zaključno konferenco Mladimo 

prihodnost, ki je odgovor na izzive zaposlovanja in aktivnega državljanstva mladih. Na njej smo  

predstavili rezultate, orodja in koncepte 10-ih  inovativnih projektov s področja mladinskega dela ter 
pripravili skupni dokument za odločevalce, v katerem smo opredelile poglavja za ohranitev obstoječih 

struktur, ki spodbujajo aktivno participacijo mladih in zagotavljanje obstoječega oziroma povečanega 
financiranja mladinskih organizacij in organizacij za mlade.  

     V skupnem dokumentu smo se osredotočili na štiri tematska področja sektorja: 

- mladinsko delo in neformalno izobraževanje, 

- mladinski sektor,  
- zaposlovanje mladih in dostojno delo, 

- aktivno državljanstvo mladih. 

V dokumentu smo izpostavili povečano, redno in sistemsko urejeno financiranje organizacij v 

mladinskem sektorju, kar bi zagotovilo njihovo stabilno delovanje, s tem pa tudi kakovost, razvoj in  
večjo prepoznavnost mladinskega dela.  

Dejstva o delovanju mladinskega sektorja: 

Mladinski sektor temelji na mladinskem delu, participaciji in vključevanju mladih ter neformalnem 

izobraževanju mladih. Gre za delovanje sektorja, ki deluje že več desetletij in s svojimi aktivnostmi 
dosega rezultate in družbene učinke na organizirano in neorganizirano mladino.  



 

Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem razvoju mladih. Skozi dolgoletno zgodovino 

dokazuje, da s svojimi aktivnostmi in pristopi uspešno naslavlja izzive, s katerimi se srečujejo mladi, 

s tem pa odgovarja tudi na izzive družbe. 

Organizacije v mladinskem sektorju mladim učinkovito pomagajo pri polnem vključevanju v družbo 

in s tem pri doseganju avtonomije. 

Mladinsko delo je najpomembnejša in najobširnejša dejavnost mladinskega sektorja.  

Organizacije v mladinskem sektorju z različnimi oblikami mladinskega dela mlade učinkovito 
spodbujajo k prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja in njihove posledice, k prevzemanju 

odgovornosti za prihodnost družbe ter k aktivnemu državljanstvu.  

Med najpomembnejše učinke mladinskega dela štejemo pridobivanje kompetenc mladih za kritično 

razmišljanje, aktivno participacijo v vseh družbenih sferah, višjo zaposljivost, izoblikovanje celostne 
osebnosti in pridobitev veščin za lažji prehod iz mladostništva v samostojno življenje, širjenje 

socialnega kapitala, doseganje trajnostnega razvoja, ustvarjalnost in pobudništvo ter zdrav 
življenjski slog. 

V zadnjih dveh letih smo različne organizacije izvajale projekte, financirane prek razpisa »Javni 

razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«, s čimer 
smo dosegli izjemne učinke tako na ravni posameznikov, organizacij, lokalne skupnosti kot tudi na 

ravni družbe kot celote.  

V sklopu projektov Aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost mladih 2016–2018 je bilo na voljo 
5 milijonov sredstev (za regionalne in nacionalne projekte), ki smo jih organizacije počrpale in 

dosegle zastavljene kazalnike ter tako dokazale, da znamo zelo dobro izkoristiti sredstva namenjena 

za razvoj mladinskega sektorja. 10 organizacij, ki je vodilo nacionalne projekte, je skupaj zagotovilo 
479 zaposlitev mladih (mladim pomagalo do zaposlitve), v projekte aktivno vključilo več kot 2795 

mladih, izvedlo 2014 usposabljanj in realiziralo 232.153 ur usposabljanj (čas, ki so ga mladi 
udeleženci preživeli na usposabljanjih).   

Kot dejstvo navajamo, da je Javnem razpisu 2018-2019 za sofinanciranje mladinskega dela 

sodelovalo 35 drugih NVO, 64 mladinskih centrov in 13 nacionalnih organizacij, skupaj torej 112 
upravičencev. Na voljo pa je bilo 1,45 mio sredstev na leto. Torej povprečna organizacija iz 

mladinskega sektorja za svoje delovanje prejme pribl. 13.000 € na leto iz integralnega dela 

proračuna.  

Na podlagi večletnih izkušenj, pridobljenih znanj in izzivov, s katerimi se srečujemo pri našem delu, 
deležniki, ki tvorimo in ustvarjamo ter skrbimo za razvoj mladinskega sektorja ter organizirane in 

neorganizirane mladine, predlagamo rešitve za izzive sodobnega časa, ki nam lahko tudi v prihodnje 
pomagajo pri oblikovanju ustreznih mladinskih politik ter pri razvoju mladinskega dela.  

 



 

Načrti za prihodnost in rešitve odločevalcem za delovanje mladinskega sektorja v 

prihodnje, s katerimi bomo odgovarjali na izzive našega dela in potreb mladih:   

1. Mladinsko delo in neformalno izobraževanje  

- Sistematično opredeliti učinke mladinskega dela.  
- Zagotoviti enoten sistem kakovosti.  

- Zagotoviti stabilno financiranje akterjev v mladinskem sektorju. 
             

           IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA RAZVOJ IN KREPITEV MLADINSKEGA DELA. 
 

2. Mladinski sektor  

- Profesionalizacija mladinskih organizacij. 
- Spodbujanje mladih in aktivacija ter učenje preko organizacij. 

- Problem hitre menjave kadrov v organizacijah (zaposlitve za določen čas). 

 
          MLADINSKE ORGANIZACIJE POTREBUJEMO TRAJNOST IN STABILNOST  

ZA KVALITETNO DELOVANJE. 
 

3. Zaposlovanje mladih in dostojno delo  

- Za varne, trajne in dostojne zaposlitve mladih. 
- Spodbujamo dolgoročne in kakovostne politike ter ukrepe na področju zaposlovanja mladih. 

 

 
             SODELOVANJE MLADINSKIH ORGANIZACIJ PRI PRIPRAVI UKREPOV AKTIVNE POLITIKE  

ZAPOSLOVANJA, ZAKONODAJNIH PREDLOGOV IN ČRPANJA SREDSTEV IZ ESS IN OP. 
 

4. Aktivno državljanstvo mladih  

- Spodbujanje aktivnega državljanstva pri mladih (državljanska vzgoja v srednjih šolah je  
tudi del koalicijske pogodbe). 

- Mladi morajo imeti možnost sodelovati in sooblikovati politike. 
- Dialog med odločevalci in mladimi. 

                         OHRANITEV OBSTOJEČIH STRUKTUR, KI SPODBUJAJO AKTIVNO PARTICIPACIJO MLADIH. 

 

                               



 

 

 

                             PREDLAGANI SKLEPI  

                            Na podlagi zapisanih dejstev predlagamo v obravnavo in sprejem naslednja dva sklepa:  

                            Sklep 1:  

Vsa ministrstva Vlade RS in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko pripravijo pregled razpoložljivih evropskih sredstev ter možnosti za namenjanje evropskih 

sredstev mladim in mladinskim organizacijam. Koordinatorji po ministrstvih pošljejo pregled 
razpoložljivih sredstev do 15. 3. 2019 ter ob tem predlagajo termine za srečanje s predstavniki 

mladih po različnih resornih ministrstvih na to temo.   

                            Sklep 2:  

Vlada RS prouči možnost povišanja integralnih sredstev namenjenih sofinanciranju mladinskega 

dela in do naslednje seje Sveta Vlade RS za mladino pripravi predlog za realizacijo sklepa.  

 

                               

 

 

  

 

 


