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Povzetek  
 
Več kot 7 milijonov mladih, starih med 15-24 let v Evropi, je nezaposlenih ali izven 
izobraževalnega sistema. Še vedno je več kot 4.4 milijonov mladih, ki zgodaj zapustijo 
izobraževanje in usposabljanje, tako imenovani »NEET – Not in Education, Employment or 
Training«. 27 millijonov mladih tvega revščino ali izključitev in tako izgubljajo možnosti za 
učenje in pridobivanje spretnosti, znanja in kompetenc, ki bi jim pomagale v življenju in pri 
razvoju uspešne in vključujoče družbe.  
 
17. novembra 2015 je nastal Evropski Pakt za mlade v prisotnosti 700 predstavnikov 
poslovnih, izobraževalnih, mladinskih in EU institucij. Pakt za Mlade pomeni medsebojno 
sodelovanje podjetij in voditeljev Evropske Unije. Pobudo je podala organizacija CSR Europe 
- The European Business Network for Corporate Social Responsibility in združuje 
predstavnike podjetij, izobraževalnih ustanov in mladih ter Evropskih institucij.  
 
Pakt za mlade zato zavezuje vse vključene k uresničevanju naslednjih ciljev in ukrepov: (1) 
POVEČANJE števila in kakovosti partnerstev med podjetji in izobraževalnimi 
organizacijami; (2) ZMANJŠEVANJE vrzeli pri spretnostih; (3) PRISPEVANJE k EU in 
nacionalnim politikam krepitve spretnosti za zaposlovanje mladih. To bo doseženo skozi 28 
akcijskih načrtov, vzpostavljenih v državah članicah, na pobudo in v koordinaciji s CSR 
Europe vse do konca leta 2017. Tudi Slovenija se je zavezala k tej pobudi, v tem članku pa na 
kratko predstavljamo kampanjo Pakt za mlade CSR Europe ter Nacionalni načrt te kampanje 
v Sloveniji. 
 
Ključne besede: načrt, mladi, brezposelnost, zaposlovanje, EU, Slovenija, akcija  
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CSR Europe Pact4Youth Campaign 

and National Action Plan for Slovenia 
 
 
Abstract 
 
More than 7 million of young people aged 15-24 in Europe are unemployed or outside the 
education system. There are still more than 4.4 million young people leaving early their 
education and training, the so-called "NEET - Not in Education, Employment or Training". 27 
million young people are at risk of poverty or exclusion and lose the opportunity to learn and 
acquire skills, knowledge and competences to help them in life and in the development of a 
successful and inclusive society. 
 
On November 17, 2015, the European Pact for Youth was created in the presence of 700 
representatives of business, education, youth and EU institutions. The European Pact for 
Youth is a mutual cooperation between companies and leaders of the European Union. The 
initiative was organized by CSR Europe - The European Business Network for Corporate 
Social Responsibility, bringing together representatives of companies, educational 
institutions, youth and European institutions. 
 
Therefore, the European Pact for Youth commits to the realization of the following objectives 
and measures: (1) INCREASE the number and quality of partnerships between businesses and 
educational organizations; (2) REDUCE Gaps in Skills; (3) ADD to the EU and national 
policies for strengthening skills for employment. This will be achieved through the 28 action 
plans established in the Member States on the initiative and in coordination with CSR Europe 
until the end of the year 2017. Slovenia also committed herself to this initiative, and in this 
article we briefly present the CSR Europe campaign Pact4Youth and the National Plan of this 
campaign in Slovenia. 
 
Keywords: plan, youth, unemployment, employment, EU, Slovenia, action  
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1 Predstavitev evropske kampanje Pakt za mlade  

  
1.1 Izhodišče za nastanek Pakta za mlade 
 
Mladi imajo dandanes delovne priložnosti, ki pred desetletjem sploh niso obstajale. Hitrost 
tehnološkega napredka in globalizacije je neusmiljena. Fenomeni, kot so »internet stvari«, 
demografske spremembe in krožno gospodarstvo, zahtevajo, da se študenti in podjetja 
pripravijo za nova in moderna delovna mesta, tudi takšna, ki danes še ne obstajajo. 
 
Kljub temu pa je več kot 7 milijonov mladih, starih med 15-24 let, v Evropi nezaposlenih ali 
izven izobraževalnega sistema. Še vedno je več kot 4.4 milijonov mladih, ki zgodaj zapustijo 
izobraževanje in usposabljanje, tako imenovani »NEET – Not in Education, Employment or 
Training«. 27 millijonov mladih tvega revščino ali izključitev in izgubljajo možnosti za 
učenje in pridobivanje spretnosti, znanja in kompetenc, ki bi jim pomagale v življenju in v 
razvoju uspešne in vključujoče družbe.  
 
Tudi veliko število mladih beguncev in migrantov z raznolikimi stopnjami spretnosti in 
kvalifikacij prihaja v Evropo. Tudi ti mladi lahko predstavljajo dragoceno pridobitev za 
evropsko ekonomijo. Da bi tekmovali v globalni ekonomiji, Evropa in njena podjetja 
potrebujejo visoko usposobljeno delovno silo, ki se je zmožna hitro prilagoditi novim 
izzivom. Zato morajo podjetja aktivno sodelovati skupaj z izobraževalnimi institucijami pri 
reševanju tega izziva.  
 
 
1.2 Začetek kampanje Pakt za mlade 
 
17. novembra 2015 je nastal Evropski Pakt za mlade v prisotnosti 700 predstavnikov 
poslovnih, izobraževalnih, mladinskih in EU institucij z jasno vizijo: »Ustvariti pošteno in 
pravično kulturo partnerstva med podjetji, izobraževalnimi organizacijami in mladimi v 
Evropi, da bi mlade pripravili za kakovostna delovna mesta in odgovorno državljanstvo«. 
Pakt za Mlade je medsebojno sodelovanje podjetij in voditeljev Evropske Unije. Pobudo je 
podala organizacija CSR Europe - The European Business Network for Corporate Social 
Responsibility; združuje predstavnike podjetij, izobraževalnih ustanov in mladih ter 
Evropskih institucij.  
 
Pakt za mlade je medsebojno sodelovanje poslovnih in EU voditeljev na pobudo CSR Europe, 
z namenom povečati poslovno-izobraževalna partnerstva za zaposljivost in vključenost 
mladih. Danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo mlade ljudi s pravimi delovnimi 
spretnostmi. Evropa ima velik neizkoriščen potencial človeškega kapitala. Da bi izkoristili 
večjo trajnostno rast in inovacijski proces ter v celoti izkoristili spretnosti in talent, ki je na 
voljo v Evropi, se morata podjetniški in izobraževalni sektor odpreti svetu in drug drugemu, 
kar predstavlja izhodišče te kampanje.  
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Vizija kampanje je ustvariti pošteno in pravično kulturo partnerstva med podjetji, 
izobraževalnimi organizacijami in mladimi v Evropi, ki skupaj tvorijo unikaten kooperativen 
model za doseganje naslednjih ključnih ciljev:  

1. Povečati zaposljivost in vključenost mladih s ciljem omogočiti vsaj 100.000 novih 
pripravništev, vajeništev in delovnih mest na začetni ravni; 

2. Zmanjšati razlike med stopnjami kvalifikacij delavcev in ustvariti 10.000 novih 
podjetniško-izobraževalnih partnerskih zvez;  

3. Prispevati k EU in nacionalni politiki z izvajanjem nacionalnih akcijskih načrtov in 
drugih skupnih predlogov. 

 

 
 
Slika 1: Pakt za mlade v organizaciji CSR Europe, 2016-2018 
 
V pripravi je 28 nacionalnih akcijskih načrtov, ki bodo vzpostavljeni v državah članicah na 
pobudo in v koordinaciji s CSR Europe.  
 
Rezultati in skupni predlogi za politiko v prihodnosti: 

- o zaposljivosti mladih,  
- o njihovih prehodih iz šole na delovno mesto,  
- o boljšem usklajevanju spretnosti in izboljšani poslovni konkurenčnosti, 

bodo s pomočjo tega Pakta predstavljeni na prvem Evropskem podjetniško-izobraževalnem 
srečanju 23. novembra 2017 v Bruslju, s podporo CSR Europe in Evropske Komisije.  
 
Predstavljamo samo nekaj koristi poslovno-izobraževalnih partnerstev iz preteklosti, na 
katerih namerava graditi tudi Pakt za mlade: 
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- Če je imela mlada oseba štiri ali več interakcij z delodajalci, je bilo petkrat manj 
možnosti, da bi ostali dolgoročno brezposelni ali brez usposabljanja, izobraževanja;  

- 87 % vključenih šol priporoča poslovno-izobraževalno partnerstvo; 
- 96 % šol pravi, da delodajalci krepijo zavest o možnostih kariere učencev v 

prihodnosti, kar je bistveno pomagalo šoli, da uresniči svoje cilje; 
- Skoraj 75 % podjetij pravi, da izobraževalna partnerstva:  

- povečajo vključenost zaposlenih in možnosti za razvoj veščin,  
- izboljšajo interne mreže, 
- zagotavljajo boljše razumevanje prihodnjih perspektiv zaposlenih.  

- Rezultat: na podlagi pridobljenih delovnih izkušenj 90 % sodelujočih učencev trdi, da 
se bodo v šoli bolj potrudili.  

 
Fokus poslovno-izobraževalnih partnerstev je na naslednjih področjih: 

- Osnovne spretnosti (pismenost, računanje, komunikacija, znanost in tehnologija),  
- STEEM (priprava ljudi z sekundarno in terciarno ravnjo spretnosti za znanost, 

tehnologijo, inženiring in matematiko),  
- Digitalne spretnosti,  
- Mehke veščine (vključno tudi z medpredmetnimi spretnostmi: npr. spretnosti,  

povezane s čustveno zrelostjo, spretnosti za reševanje problemov, kritično 
razmišljanje, timsko delo, iznajdljivost, itd.),  

- Podjetniške spretnosti (npr. ustvarjalnost, inovativnost, tveganje, vodstvo, spretnosti 
upravljanja, itd.),  

- Priložnosti za nadgradnjo kompetenc za ljudi med - in iz dela, 
- Karierno svetovanje, nasveti, 
- Podpora pri pripravi CV in na intervju,  
- Vključenost v nacionalno mladinsko jamstvo,  
- Vključenost v mrežo ponudnikov EURES spletne strani/portala (vključno z Drop'pin),  
- Preverjanje veljavnosti predhodnega učenja (vključno z neformalnim in priložnostnim 

učenjem in tudi preverjanje sposobnosti in kvalifikacij, pridobljenih izven EU),  
- Drugo. 

 
Kaj se meri v določenem obdobju v okviru kampanje? 

- Število vključenih držav, kjer potekajo izobraževalno-poslovna partnerstva, 
- Število vključenih oseb, na katere je imela kampanja vpliv (učenci, učitelji,  direktorji, 

zaposleni, mentorji…), 
- Število poslovno-izobraževalnih partnerstev, 
- Družbene skupine, na katere ima kampanja vpliv, 
- Število novih pripravništev, 
- Število novih vajeništev, 
- Število novih prvih zaposlitev. 

 
Kampanja ima tudi vpliv na specifične družbene skupine 

- Mladi iskalci azila, begunci ali migranti, 
- Dekleta na področjih STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),  
- Niti zaposleni, niti v izobraževanju ali usposabljanju - NEETs (Neither in 

Employment, Education or Training),  
- Mladi z manj priložnostmi (invalidi, in drugi), 
- Nič od tega, 
- Drugi.  
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2. Temeljni dokumenti za podporo vzpostavitvi Pakta za mlade 
 
 
2.1 Evropska unija 
 
Na ravni Evropske unije je temeljni dokument Resolucija o prenovljenem okviru evropskega 
sodelovanja na področju mladine. Sprejeli so jo leta 2009 ministri, pristojni za mladino, izvaja 
pa se v obdobju 2010 -2018. 
 
Resolucija za države članice ni pravno zavezujoč akt, predstavlja okvir, ki določa splošne 
cilje, področja skupnega delovanja, načela in instrumente za spremljanje. Vsebine znotraj tega 
okvira določijo države članice, ob podpori Evropske komisije in so časovno in vsebinsko 
skladne s programi predsedovanj držav v triih. Pomemben del sodelovanja, ki vpliva tudi na 
vsebino, je strukturirani dialog z mladimi, mladinskimi sveti in organizacijami ter drugimi 
akterji na področju mladine. 
     
Resolucija o prenovljenem okviru evropskega sodelovanja (imenovana tudi EU strategija za 
mlade) opredeli dva splošna cilja: 

1. ustvarjanje več in enakih priložnostih za vse mlade v izobraževanju in na trgu dela;  
2. spodbujanje aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in solidarnosti za vse 

mlade ljudi; 
in osem področij delovanja: izobraževanje in usposabljanje; zaposlovanje in podjetništvo; 
zdravje in blaginja; participacija; prostovoljne dejavnosti; socialna vključenost; mladi in svet; 
ustvarjalnost in kultura; 
   
 
2.2 Svet Evrope 
 
Na osmi Konferenci evropskih ministrov, odgovornih za področje mladine, ki je 11. oktobra 
2008 potekala v Kijevu, so prisotni ministri in pomembni politični odločevalci iz 47 držav 
podpisnic Evropske kulturne konvencije sprejeli temeljni strateški dokument z namenom 
dolgoročnejše usmeritve mladinske politike. Dogovorili so se za načrt aktivnosti Sveta Evrope 
na področju mladine, za katerega skrbi Direktorat za mladino v sodelovanju znotraj drugih 
struktur Sveta Evrope. (URSM, 2017a) 
   
V deklaraciji Agenda 2020 je opisano, kaj mora mladinska politika zasledovati takoj in v 
naslednjem desetletju na treh glavnih področjih: človekove pravice in demokracija, kulturna 
raznolikost in medkulturni dialog ter vključevanje mladih v družbo. 
 
 
2.3 Evropska unija in Slovenija 
 
Urad RS za mladino, organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
zagotavlja ustrezno uveljavljanje interesov Republike Slovenije na področju mladine v 
mednarodni skupnosti. Na podlagi zunanjepolitičnih interesov Republike Slovenije skrbi za 
usklajeno delovanje predstavnikov Urada RS za mladino v organih in institucijah EU, Sveta 
Evrope in drugih mednarodnih povezavah. V ta namen zagotavlja pregled nad mednarodnim 
sodelovanjem in evropskimi zadevami ter predlaga, pripravlja in vodi posamezne 
aktivnosti.  Slovenija sledi ključnim mednarodnim in evropskim trendom na področju 
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mladine, ki so usmerjeni v ustvarjanje več priložnosti in enakim možnostim za mlade pri 
izobraževanju in na trgu dela ter spodbujanje aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in 
solidarnosti med vsemi mladimi. 
  
 
3. Mladinska politika v Sloveniji in nacionalni program za mladino 
 
Mladinska politika je nabor ukrepov države (ali lokalnih skupnosti), usmerjen v zagotavljanje 
pogojev za lažji in uspešnejši prehod mladih iz otroštva v odraslost. Načeloma je del drugih 
resornih politik (izobraževalne, zdravstvene, zaposlovalne...).  
 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki je krovni zakon na področju 
mladinske politike v Sloveniji, je leta 2010 prinesel pravno podlago za oblikovanje prvega 
Nacionalnega programa za mladino (NPM) v Sloveniji – Resolucija o nacionalnem programu 
za mladino 2013 - 2022. Nosilec priprave NPM je postal Urad RS za mladino. (URSM, 
2017b) 
   
Temeljni cilj NPM je zagotoviti bolj pregleden in med posameznimi resorji usklajen pristop k 
problemom, s katerimi se soočajo mladi. Hkrati pa dati Uradu RS za mladino tudi vzvod, da 
lahko učinke posameznih sektorskih politik tudi spremlja in meri. Posledično bo omogočeno 
lažje in na vladni ravni enotno odzivanje na probleme. Ta pristop je spričo vedno bolj perečih 
težav, s katerimi se soočajo mladi v Sloveniji, nujen. 
   
Dodana vrednost NPM je njegova horizontalna narava, saj združuje ukrepe na področjih, ki so 
v pristojnosti različnih ministrstev. Poleg tega bo omogočil, da se mladi in področja, ki 
mladino ključno zadevajo, ustrezno umestijo na dnevni red političnega odločanja in v vidno 
polje širše javnosti. Podobne strateške dokumente pozna večina držav članic EU. 
   
Na podlagi NPM se sprejemajo letni izvedbeni načrti, ki so usklajeni s proračunskim 
obdobjem in sredstvi, ki so namenjena za posamezne ukrepe. Vloga izvedbenega načrta je 
operacionalizacija posameznega ukrepa na ravni aktivnosti ministrstev. 
  
NPM določa šest ključnih področij ukrepov, od katerih pa za potrebe priprave akcijskega 
načrta Pakt za mlade v Sloveniji izpostavljamo predvsem dve: 
      

a. Izobraževanje   
 
Mladi se v izobraževalni sistem vključujejo zaradi pridobivanja znanja in sposobnosti, na 
podlagi katerih bodo lahko kasneje na trgu delovne sile pridobili zaposlitev ter si tako 
zagotovili dostojen socialni in ekonomski položaj v družbi. Izobraževanje je torej pogoj za 
zaposlovanje mladih, hkrati pa izobraževanje v duhu vseživljenjskega učenja (pridobivanja 
raznovrstnih kompetenc) omogoča boljšo prilagodljivost mladih pogosto nepredvidljivim 
razmeram na trgu delovne sile. Na ta način igra izobraževanje ključno vlogo pri 
osamosvajanju mladih, hkrati pa pospešuje njihov osebnostni razvoj in služi uresničevanju 
njihovih življenjskih ciljev ter učnih in raziskovalnih potencialov, njihove kreativnosti, 
inovativnosti in trajnostnega razvoja družbe. Kakovostno in učinkovito izobraževanje mladih 
je usmerjeno k pridobivanju visoke ravni znanja, kar prinaša kakovostno izobraženo delovno 
silo. Kakovostno izobražena delovna sila pomembno vpliva na razvoj gospodarstva, saj 
izboljšuje njegovo konkurenčnost in učinkovitost ter vanj vnaša inovacije in druge pomembne 
vidike razvoja, kot sta socialni in okoljski. Posledično se v državi okrepi tudi družbena 



CSR Europe Pact4Youth Campaign and National Action Plan for Slovenia 
 

 

 

The 12th IRDO International Scientific Conference SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2017:  
Value added as Business Information from the View of Social Responsibility, 28 September 2017, Maribor, Slovenia, EU 

 

 

blaginja in izboljša kakovost življenja. Izobraževanje je torej na ta način pomembna naložba, 
ki lahko družbi prihrani marsikatero negativno posledico nepredvidljivih razmer v 
gospodarstvu.  
 
NPM za čas trajanja opredeljuje predvsem dva ključna cilja na področju izobraževanja:  

1. CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih.  
2. CILJ: Povečanje mednarodne (študijske) mobilnosti mladih. 

    
b.  Zaposlovanje in podjetništvo 

 
Mladi v obdobje odraslosti vstopajo s pridobivanjem kompetenc in razvijanjem osebnostnih 
lastnosti, ki jim omogočajo samostojno življenje in delovanje. Prvi korak na tej poti je 
zaključek šolanja v okviru formalnega izobraževalnega sistema; že drugi korak pa je socialno 
in ekonomsko osamosvajanje, ki ju prinaša zaposlitev. Zaradi oteženega prehoda v zaposlitev 
prihaja do ohromelosti pri osamosvajanju, kar drastično zaznamuje nadaljnje življenje 
posameznikov. 
 
Brezposelnost mladih je v Sloveniji občutno višja kot brezposelnost celotnega aktivnega 
prebivalstva. Za Slovenijo je torej značilen sorazmerno slabši položaj mladih na trgu delovne 
sile. Mladi se soočajo z negotovostjo na trgu delovne sile, ki se kaže v njihovi ranljivosti in 
prevzemanju večjega tveganja v primerjavi z že uveljavljenimi družbenimi skupinami na trgu 
delovne sile. 
   
NPM za čas trajanja opredeljuje tri ključne cilje na področju zaposlovanja in podjetništva: 

1. CILJ: Olajšati mladim začetek delovne kariere.  
2. CILJ: Izboljšanje kakovosti zaposlitev. 
3. CILJ: Omogočiti lažje usklajevanje poklicnega ter zasebnega in družinskega življenja. 

 
 
 
4. Krepitev zaposlovanja mladih v lokalnem okolju – primer Mestna 

občina Maribor 
 
Zaposlovanje mladih je eden izmed ključnih izzivov tudi v Mestni občini Maribor. MOM je 
leta 2016 sprejela 2. Lokalni program mladih (LPM), ki je temeljni programski dokument za 
obdobje 2016–2021 in zagotavlja trajnostno naravnano lokalno politiko v mladinskem 
sektorju. 
 
Ključna področja 2. LPM so: 

- PRVO PODROČJE: Povezovanje ključnih akterjev mladinskega sektorja in 
izboljšanje dostopnosti ponudbe za mlade.  

- DRUGO PODROČJE: Razpisno sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih mladinskih 
centrov, večjih in manjših projektov ter podpora EU razpisom. 

- TRETJE PODROČJE: Ciljna obravnava prednostnih področij mladih – zaposlovanje, 
stanovanjska problematika, izobraževanje, mobilnost, politična participacija, socialna 
vključenost mladih z manj priložnostmi in ostala področja v skladu z Resolucijo. 

 
V povezavi s Paktom za mlade bomo izpostavili predvsem prvo prednostno področje, to je 
zaposlovanje mladih v MOM. 
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Zaposlitev mladim omogoča socialno in ekonomsko varnost, doseganje avtonomije ter 
uresničevanje kariernih in življenjskih ciljev. Obe novejši študiji mladih v Sloveniji, Mladina 
2010 (Lavrič in drugi, 2011) in Youth 2013 (Flere in drugi, 2013), izpostavljata področje 
zaposlovanja kot najbolj pereče v življenju mladih v Sloveniji. Posebno težak za mlade je 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev, kar se odraža v visoki stopnji brezposelnosti.  
 
MOM z vidika brezposelnosti gotovo sodi med najbolj kritične občine v državi. Stopnja 
registrirane brezposelnosti mladih med 15. in 24. letom je v MOM v septembru 2014 znašala 
dobrih 40 %, medtem ko je bila na ravni celotne Slovenije 28-odstotna. Tudi v starostni 
skupini 25 do 29 let MOM s 24 % glede stopnje brezposelnosti bistveno presega slovensko 
raven, ki znaša 18 %.  
 
V obdobju od leta 2010 do leta 2014 se je stanje mladih na trgu dela v MOM poslabšalo, 
vendar pa to ne velja za vse skupine mladih. Najbolj izrazito, za 25 %, se je zmanjšalo število 
brezposelnih mladih s poklicno izobrazbo, kar pomeni, da se je njihov delež med vsemi 
brezposelnimi mladimi zmanjšal s 24 % na 19 %. Za 17 % se je zmanjšalo tudi število 
brezposelnih mladih s srednjo strokovno ali splošno izobrazbo. Število vseh ostalih kategorij 
se je povečalo, še najbolj, kar za 56 %, število mladih s prvo stopnjo visokošolske izobrazbe. 
 
Primerjava trendov novih zaposlitev po poklicnih skupinah pokaže izrazito rast (45 % v 
obdobju 2010–2013) in velik pomen (35 % vseh zaposlitev v letu 2014) zaposlovanja mladih 
v poklicih za neindustrijski način dela.1 Če k temu dodamo še poklice za storitve (14 %), 
upravljavce strojev in sestavljavce (6 %), ugotovimo, da je več kot 50 % novih zaposlitev 
povezanih z delom, ki mu v največji meri ustreza izobrazbena raven poklicnih srednjih šol.  
 
Glede na podatke SURS, iz katerih izhaja, da je leta 2012 v starostni skupini 55 do 64 let 57 
% prebivalcev MOM imelo osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo, v starostni skupini 25 do 
34 let pa je bilo takih le 30 %, smo na trgu dela soočeni še s precejšnjim strukturnim 
neskladjem v smislu nad-izobraženosti mladih glede na potrebe delodajalcev, ki se bo v 
naslednjih letih skoraj gotovo še dodatno poglobilo. 
 
MOM je zato pripravila ukrepe (več v Prilogi 2) za izboljšanje prednostnega področja 
»zaposlovanje mladih« in pri njih dodatno upoštevala ukrepe, predlagane v okviru evropskega 
projekta URBACT II – My Generation at Work:2 

1. Ukrep: vzpostavitev in delovanje info centrov za zaposlovanje mladih;  
2. Ukrep: povezovanje ključnih deležnikov; 
3. Ukrep: podpora socialnemu podjetništvu, kreativnim industrijam in start-upom, kijih 

ustanovijo mladi;  
4. Ukrep: izvedba različnih projektov in programov aktivnega zaposlovanja mladih; 
5. Ukrep: podpora kariernemu svetovanju za mlade. 

 
 
                                                           
1 Poklici za neindustrijski način dela uporabljajo svoja posebna znanja in veščine na področjih gradnje in 
vzdrževanja zgradb, oblikujejo kovine, postavljajo kovinske konstrukcije, nastavljajo strojna orodja ali 
izdelujejo, montirajo, vzdržujejo in popravljajo stroje, opremo ali orodja, opravljajo tiskarska dela, izdelujejo 
ali predelujejo živila, tekstilne, lesene, kovinske in druge izdelke, vključno z rokodelskimi izdelki. 
2 MOM je bila od leta 2012 do leta 2015 projektni partner EU projekta URBACT II – My generation at work. 
Partnerji projekta so iz 12 evropskih mest, ki vsako v svojem lokalnem okolju išče ukrepe za reševanje 
brezposelnosti mladih in jih na različnih mednarodnih delovnih srečanjih predstavlja drugim partnerskim 
mestom. Člani Lokalne podporne skupine v mestu so bili (november 2014): MOM, ZRSZ, Univerza v Mariboru, 
MMSM, Mariborska razvojna agencija in Tovarna podjemov. 
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5.  Nacionalni akcijski načrt Pakt za mlade v Sloveniji 
 

5.1 Izhodišče za načrt v Sloveniji – podatki o brezposelnosti mladih 
 

Po sindikatu Mladi Plus (Jarc, 2017) je bilo  januarja 2017 v Sloveniji več kot 21.500 
brezposelnih mladih. Več kot 23.000 jih je bilo brezposelnih v starostnem razredu med 30-39 
let, kjer se to število povečuje. Generacije mladih so vsako leto manjše, zato je seveda vsako 
leto manj mladih v starostni skupini 15 - 29 let. S tem je manjše tudi število brezposelnih 
mladih. Mladi se tudi v letu 2017 izseljujejo iz države. Obdobje izobraževanja se podaljšuje, 
tako da mladi vse kasneje vstopajo na trg dela in se zato statistično morda pojavijo šele v 
starostnem razredu brezposelnih med 30-39 let. Za rešitev zaposlitvenega izziva se spodbuja 
samozaposlovanje. Mladi, ki so v resnici brezposelni, niso vsi vključeni v evidenco 
brezposelnih. Med mladimi in prvimi zaposlitvami prevladujejo prekarne oblike dela – 
nestabilne, za določen ali krajši delovni čas, z omejenim številom ur, pomanjkanjem socialne 
varnosti in pravic iz dela …  
 
Mladi v povprečju na prvo zaposlitev čakajo skoraj eno leto oz. 11,5 mesecev. Nekoliko 
krajša je čakalna doba za mlade v starosti 15 – 24 let (8,9 mesecev) in daljša za starostno 
skupino 25 – 29 let (12,5 mesecev). Povprečna starost mladih pri prvi zaposlitvi se povečuje 
in se je od leta 2009 povišala za eno leto na okoli 27 let. Če je bilo do leta 2012 največ prvih 
zaposlitev v starostni kategoriji od 20 – 24 let, se od leta 2013 trend prve zaposlitve prestavlja 
v starostno obdobje od 25 – 29 let.  ... Po delnih podatkih iz Analize opravljanja pripravništva 
v RS je skoraj 1.300 potreb po novih pripravnikih v javnem sektorju v tem letu. Od leta 2012, 
ko je bil sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ, je zaposlovanje mladih ustavljeno. Po 
podatkih MDDSZ, vsebovanih v prilogi k amandmajem Vlade RS na Zakon o ukrepih na 
področju pripravništev (februar 2015), je zato volontersko pripravništvo v javnem sektorju 
opravljalo kar 846 mladih. Slovenijo pa lahko skrbijo podatki o mladih, ki niso niti zaposleni 
niti vključeni v izobraževanje (NEET), kjer že od leta 2008 naprej ta delež konstantno raste. 
Največji delež NEET5 je v starostnih skupinah 25–29 let (2014: 18,5 %) in 30–34 let, kar 
kaže na težave mladih pri prehodu iz terciarnega izobraževanja v zaposlitev. V starosti od 20 
do 34 let je bilo tako v letu 2015 kar 15,9 % mladih, ki niso bili zaposleni niti vključeni v 
izobraževanje (kar je 7,5 odstotne točke več kot leta 2008). (Mladinski svet Slovenije, 2015) 
 
Tudi zato je v Sloveniji v pripravi Nacionalni akcijski načrt Pakta za mlade. Kampanjo 
koordinira Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) iz Maribora.  
 
 

5.2 Priprava Akcijskega načrta Pakt za mlade v Sloveniji – aktivnosti inštituta IRDO 
 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO se je kot nacionalna partnerska organizacija za 
Slovenijo v mreži CSR Europe priključil aktivnostim za mlade v Evropi. V ta namen se je 
zavezal, da bo za Slovenijo do konca septembra 2017 pripravil Nacionalni akcijski načrt Pakt 
za mlade, ki bo povezoval podjetja, izobraževalne institucije in mlade v podporo razvoju 
veščin, izobraževanju in zaposlovanju mladih. Hkrati pa se je zavezal, da bo v mednarodnem 
prostoru izmenjeval izkušnje na to temo ter prenašal znanja s tega področja v Slovenijo in 
navzven. 
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V ta namen je inštitut IRDO najprej prevedel vse ključne dokumente Evropske kampanje Pakt 
za mlade v slovenščino (Kratka predstavitev Evropske kampanje Pakt za mlade, Vodnik za 
sodelovanje v Paktu in Pismo o nameri za vključitev v slovensko kampanjo Pakt za mlade).  
 
Od leta 2016, ko je inštitut IRDO začel s pripravami in aktivnostmi za povezovanje mladih, 
podjetij in izobraževalnih ustanov, se je do septembra 2017 za sodelovanje odločilo že 20 
podpisnikov pisma o nameri za podporo mladim v Sloveniji (Pravne osebe: podjetja vseh 
velikosti, organizacije, izobraževalne ustanove, javni zavodi, lokalne skupnosti…). 
Podpisnike po vrstah pravnih oseb in številu prikazuje Preglednica 1. 
 
Preglednica 1: Podpisniki Pakta za Mlade – Slovenija:  
Stanje pisem o nameri sodelovanja na dan 22.6.2017 
 
Pravna oseba Število podpisnikov Pakta za mlade – 

Slovenija, na dan 22.6.2017 
podjetja 9 
nevladne in mladinske organizacije 6 
javne ustanove in vladne organizacije 4 
lokalne skupnosti 1 
skupaj   20 
   
Inštitut IRDO je v ta namen izpeljal tudi nekaj dogodkov in sicer: 

- Prvo mednarodno konferenco Podjetja, mladi in družbena odgovornost 2016: 
Oblikovanje vzornikov družbene odgovornosti (16. september 2016, Ljubljana); 

- Delavnico Sodelovanje Slovenija - ZDA: mladim prijazno podjetništvo (12. decembra 
2016, Maribor); 

- Drugo mednarodno konferenco Podjetja, mladi in družbena odgovornost 2017: 
Krepitev veščin in zaposlovanje mladih – Nacionalni akcijski načrt za mlade v 
Sloveniji (23. junij 2017, Maribor). 

 
Hkrati se je vključil v izvajanje podpore zaposlovanju in podjetništvu mladih s projektom 
Model M Slovenija: usposabljanje brezposelnih mladih za podjetništvo, nevladništvo in 
aktivno iskanje zaposlitve ter se priključil 18 organizacijam v Sloveniji, ki izvajajo tovrstne 
aktivnosti za mlade s podporo Evropskega socialnega sklada in republike Slovenije (Javni 
razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018, 
URSM 2017c). Te organizacije so (več glej Priloga 1): 

- Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Mladinski center Brežice 
- Mladinski center Trbovlje 
- Mladinski kulturni center Maribor 
- Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna 

Magdalenske mreže Maribor 
- Mladinski center Dravinjske doline, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in 

socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p. 
- BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana 
- Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina 
- Zavod O, zavod škofjeloške mladine 
- Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih Sindikat Mladi plus 
- Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon 
- IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
- Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo 
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- Zavod Nefiks 
- Zavod Mladinska mreža Mama 
- Zveza tabornikov Slovenije 
- Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
- Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe 

in tehnologijo EPEKA, so.p. 
- Mladinski ceh 

 
Model M Slovenija kot ena izmed akcij v sklopu Pakta za mlade ponuja del odgovora na 
aktualno problematiko zaposlovanja in zaposljivosti mladih, saj že prinaša nujno potrebne 
rezultate (od 55 udeležencev usposabljanja za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje 
zaposlitve v treh regijah se je v pol leta (do 31.7.2017) zaposlilo že 18 oseb). Model M 
pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najti zaposlitev ali možnost za 
ustvarjanje lastne zaposlitve. S projektom želimo povečati zaposljivost in zaposlenost mladih 
v starosti od 15. do vključno 29. leta. Projekt se od leta 2016 izvaja  v 7 statističnih regijah po 
Sloveniji, in sicer v Murski Soboti, Celju, Novem mestu, Ljubljani, Kopru, Bledu in v Slovenj 
Gradcu. Z njim želimo za večjo zaposljivost usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 
mladih v vseh sedmih statističnih regijah. 
 
 

  
 
Slika 2: Model M Slovenija kot ena izmed aktivnosti kampanje Pakt za mlade v Sloveniji 
(Murska Sobota, junij 2016) 
 
Projekt Model M Slovenija: usposabljanje brezposelnih mladih za podjetništvo, nevladništvo 
in aktivno iskanje zaposlitve je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada in 
Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih 
za večjo zaposlenost 2016 – 2018.  
 
Projekt Model M Slovenija (več: http://www.model-m.si/) ima več dodane vrednosti: 

- Pomeni širitev programa v druge slovenske regije; 
- Pomeni večjo udeležbo mladih iz drugih koncev Slovenije in povezovanje le-teh v 

skupnost Model M Slovenija, s katero drugim mladim pokažejo, da se da uspeti na 
trgu delovne sile; 

- Pomeni oporo, mentorstvo, svetovanje, usmeritev mlademu človeku s pomočjo 
izkušenih svetovalcev ter ustvarjanje pogojev za njegovo rast in napredek; 

- S pomočjo praktičnih nasvetov strokovnjakov in podjetnikov sodelujoči oblikujejo 
lasten karierni načrt in ga skozi mreženje s podjetniki in promocijo tudi večinoma 
uresničijo. 

http://www.model-m.si/
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5.3 Pakt za mlade v Sloveniji – Nacionalni akcijski načrt 

 
V letu 2017 je inštitut IRDO pripravil osnutek Nacionalnega akcijskega načrta na temo Pakt 
za mlade do 28.9.2017, katerega potrditev je bila 28. septembra 2017 v Mariboru na 12. 
IRDO mednarodni konferenci Družbena odgovornost in izzivi časa. 
 
Kratek opis kampanje Pakt za mlade v Sloveniji  
 
Pakt za mlade je medsebojno sodelovanje poslovnih in EU voditeljev na pobudo CSR 
Europe, z namenom povečati poslovno-izobraževalna partnerstva za zaposljivost in 
vključenost mladih na trg dela.  
 
Vizija kampanje je ustvariti pošteno in pravično kulturo partnerstva med podjetji, 
izobraževalnimi organizacijami in mladimi v Evropi. Kampanjo v Sloveniji koordinira 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), kot nacionalna partnerska organizacija CSR 
Europe za Slovenijo. 
 
Pakt za mlade zavezuje k uresničevanju naslednjih ciljev in ukrepov:  

1. POVEČANJE števila in kakovosti partnerstev med podjetji in izobraževalnimi 
organizacijami; 

2. ZMANJŠEVANJE vrzeli pri spretnostih;  
3. PRISPEVANJE k EU in nacionalnim razvojnim politikam krepitve spretnosti za 

zaposlovanje. 
 
V okviru evropske kampanje P4Y si želimo: 
• Da bi vsem mladim ponudili priložnost za pridobitev veščin za razvoj njihove poklicne in 

družbene prihodnosti. 
• Pripraviti mlade na kakovostna delovna mesta in odgovorno državljanstvo. 
• Omogočiti sodelovanje, pri katerem lahko vsak partner bolje razume, predvidi in podpre 

razvoj za delo specifičnih veščin, transverzalne in vrhunske veščine, vključno z 
digitalnimi, podjetniškimi, zelenimi in mehkimi veščinami. 

 
Kaj je Nacionalni akcijski načrt Pakt za mlade v Sloveniji? 
- Je evropska kampanja, strokovno podprta s strani Evropske komisije in njenih organizacij, 

koordinira jo CSR Europe. Izhodišča za kampanjo so v posamezni državi enaka, kot v 
drugih EU državah. 

- Gre za spodbujanje razvoja NAP v državah članicah EU z namenom krepitve poslovno-
izobraževalnih partnerstev v podporo mladim. 

- Je prostovoljna zaveza podjetij, izobraževalnih ustanov in mladinskih organizacij ter 
drugih deležnikov za sodelovanje v korist hitrejšega zaposlovanja mladih, zmanjševanju 
vrzeli na področju veščin in povečanju medsektorskega sodelovanja. 

- Ni vladni načrt, ne predpisuje ga Vlada RS (upamo pa, da ga podpira). 
 
Kdo lahko sodeluje?  
Podjetja, socialni partnerji, ponudniki izobraževanj in usposabljanj, mladinske organizacije, 
javne in zasebne zaposlitvene organizacije, učitelji, trenerji, učenci, starši in ostali. 
 
Namen: promovirati pripravništva, vajeništva kot enako možnost izbire, odpirati nove 
karierne in izobraževalne poti, podpora mladim pri prehodu v zaposlitev, pomoč podjetjem, 
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da pridobijo talentirane kadre, podpora šolam, učiteljem in ravnateljem, podpora in 
opolnomočenje posredniških organizacij (za mlade, podjetja, izobraževalne ustanove…). 
 
Cilji za Slovenijo: 
1. Pripraviti en slovenski Nacionalni akcijski načrt v okviru evropske kampanje Pakt za 

mlade (do 30.9.2017) in ga predstaviti 23.11.2017 v Bruslju. 
2. Vzpostaviti vsaj 50 poslovno-izobraževalnih partnerstev v Sloveniji (do  konca leta 2018) 

V ta namen vključiti vsaj: 100 učiteljev, 50 delodajalcev (do konca leta 2018). Imeti vpliv 
na vsaj 5.000 učencev (do konca leta 2018). 

3. Zagotoviti vsaj: 150 novih kakovostnih pripravništev, vajeništev ali novih prvih zaposlitev 
(do konca leta 2018) 

4. Promovirati kampanjo Pakt za mlade v Sloveniji in vzpostaviti spletno mesto na to temo, 
ki bo redno ažuriran (do 31.10.2017). 

5. Povečati cilje za 10 % vsako leto do leta 2020. 
 

Delovni načrt Pakt za mlade za Slovenijo2016-2020 

Preglednica 2: Delovni načrt Pakt za mlade za Slovenijo 2016-2020 

Zap. 
št. 

Cilj/Prioritete za 
Slovenijo 

Aktivnosti Predvideni rezultati 

1 Pripraviti 1 
slovenski Nacionalni 
akcijski načrt v 
okviru kampanje 
Pakt za mlade. 
 

• Analiza obstoječega stanja v 
Sloveniji. 

• Pregled in primerjava strokovne 
literature CSR Europe in nacionalnih 
partnerskih organizacij za pripravo 
slovenske verzije akcijskega  načrta. 

• Zapis slovenskega Nacionalnega 
akcijskega načrta v okviru kampanje 
Pakt za mlade. 

 Rok: do 30.9.2018. 

• Pripravljen in 
distribuiran na 
naslove različnih  
deležnikov - 1 
slovenski 
Nacionalni akcijski 
načrt v okviru 
kampanje Pakt za 
mlade.  

2 Vzpostaviti vsaj 50 
poslovno-
izobraževalnih 
partnerstev v 
Sloveniji. V ta 
namen vključiti vsaj: 
100 učiteljev, 50 
delodajalcev. Imeti 
vpliv na vsaj 5.000 
učencev (do konca 
leta 2018). 
 
 

• Povezati gospodarske zbornice, 
združenja z izobraževalnimi 
ustanovami in mladinskimi 
organizacijami ter organizacijami za 
mlade – skupne konference, 
mreženja, hitri poslovni sestanki.  

• Opolnomočiti mladinske organizacije 
in njihove člane s podjetniškimi 
vsebinami, povezovanje z 
gospodarskim sektorjem. 

• Pritegniti podjetja in vladne ustanove 
k sodelovanju in podpori Pakta za 
mlade.  

• Izobraževati mlade o podjetništvu na 
vseh ravneh izobraževanja (gostujoči 
predavatelji iz podjetništva v šolah, 
izobraževalni obiski učiteljev, obiski 
učencev na delovnih mestih itd.). 

• Podpis pisem o 
nameri.  

• Dogovor o skupnih 
akcijah. 

• Pregled 
podjetniških vsebin 
v kurikulumih 
slovenskih šol in 
predlogi za 
nadgradnjo le-teh. 

• Izvedba delavnic na 
to temo. 

• Izvedba sestankov v 
podporo mreženja 
organizacij in 
skupne promocije 
aktivnosti na tem 
področju. 
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• Vpeljati osnove podjetništva v 
izobraževalne organizacije na vseh 
ravneh in smereh učenja. Sodelovanje 
s šolami na področju krepitve 
podjetniških vsebin v kurikulumih.  

Rok: do 31.12.2018. 

 

3 Zagotoviti vsaj: 150 
novih kakovostnih 
pripravništev, 
vajeništev ali novih 
prvih zaposlitev (do 
konca leta 2018). 
 

• Vzpostaviti podjetniško-
izobraževalna-mladinska partnerstva 
v Sloveniji v podporo mladim,  
zagotavljati mreženja med njimi in 
mladimi. 

• Promocija 18 organizacij – aktivno 
državljanstvo za mlade in 
zaposlovanje mladih. Izvedba 
projektov 18 nacionalnih in 
regionalnih mrež v okviru javnega 
razpisa URSM  za aktivno 
državljanstvo (2016-2018). 

• Nudenje kvalitetnejših pripravništev, 
začetna delovna mesta in priložnosti 
za učno mobilnost mladih v 
sodelovanju s ponudniki izobraževanj 
in usposabljanj. Priprava povabil 
podjetjem za vključitev mladih v te 
aktivnosti v sodelovanju s šolami in 
Zavodom RS za zaposlovanje ter 
drugimi podpornimi organizacijami. 

• Rok: do 31.12.2018. 

• Z javnim razpisom 
se bo skupaj 
dosegel kazalnik 
464 zaposlitev (od 
tega 195 zaposlitev 
v vzhodni 
kohezijski regiji in 
269 zaposlitev v 
zahodni kohezijski 
regiji) (URSM 
2016). 

• Narediti pregled 
pripravništev, 
vajeništev v 
sodelovanju z 
državnimi 
organizacijami in 
podjetji. 

• Promovirati 18 
organizacij v 
podporo 
zaposlovanju 
mladih na portalu 
paktzamlade.si. 

4 Vzpostaviti 
nacionalni portal 
kampanje Pakt za 
mlade in vzpostaviti 
regijska sodelovanja, 
partnerstva – 
promocija 
podpisnikov pakta in 
vabilo mladim k 
sodelovanju v 
regijah po Sloveniji. 

• Vzpostavitev spletnega mesta 
www.paktzamlade.si . 

• Kampanja za pridobitev podpisnikov 
pisma o nameri P4Y Slovenija in 
predstavitev le-teh na tem portalu.  

• Iskati primere dobrih praks na tem 
področju in jih objavljati na portalu. 
Priprava opisov primerov dobrih 
praks sodelovanja mladih s podjetji in 
izobraževalnimi ustanovami za 
objavo na portalu. 

Rok: do 31.10.2017. 

• Delujoče in 
ažurirano spletno 
mesto 
www.paktzamlade.s
i   

• Promocija 
obstoječih 
podpisnikov pakta 
in pridobivanje 
novih – vsaj 20 
novih podpisnikov 
letno. 

• Objava primerov 
dobrih praks, vsaj 
12 letno na  
www.paktzamlade.s
i    

5 Povečati cilje za 10 
% vsako leto do leta 

• Razvijati aktivnosti in nadgrajevati 
zgoraj navedene cilje ter aktivnosti 

• Vsako leto 
evalvirati delovni 
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2020. 
 

vsako leto. 
• Pripraviti nov delovni načrt za vsako 

leto. 
Rok: do 31.12.2020. 

načrt in pripraviti 
novega za tekoče 
leto. 

 
V sklopu Nacionalnega akcijskega načrta Pakt za mlade v Sloveniji največ pozornosti 
namenjamo naslednjim skupnim predlogom Pakta za mlade, ki so osnova vseh 28 akcijskih 
načrtov: 

- vzpostavitev skupne podjetniško-izobraževalne iniciative, kot so na primer gostujoči 
predavatelji iz podjetništva v šolah, izobraževalni obiski učiteljev, obiski učencev na 
delovnih mestih itd.;  

- podpora ustreznim deležnikom v njihovem dialogu z lokalnimi, regionalnimi, 
nacionalnimi in Evropskimi organi;  

- raziskovanje novih potencialov za ustvarjanje podjetniško-izobraževalnih partnerstev 
kot navad pri izobraževanju mladih in pri razvoju delovne sile v Evropi;  

- ustvarjanje partnerstva med podjetji, šolami, učenci in učitelji za zagovarjanje 
pomembnosti učiteljev, povečati privlačnost poklica učitelja in demonstracija 
ključnega pomena izobrazbe za ekonomski razvoj, zaposljivost, družbeni razvoj in 
kohezijo;  

- bolj jasno predvidevanje in komuniciranje o potrebnih znanjih in spretnostih za 
osnovna, specifična, transverzalna in visokokakovostna delovna mesta – vključno z 
digitalnimi, podjetniškimi, socialnimi in zelenimi spretnostmi;  

- prepoznavanje in potrdila za predhodno učenje, vključno z neformalnim učenjem; in 
tudi znanja in kvalifikacije, pridobljene zunaj EU, predvsem za migrante in begunce;  

- nudenje kvalitetnejših pripravništev, začetna delovna mesta in priložnosti za učno 
mobilnost mladih v sodelovanju s ponudniki izobraževanj in usposabljanj, kot tudi s 
ponudniki Jamstva za mlade; vsa pripravništva naj bodo vsaj v minimalnem obsegu 
usklajena z EU okvirjem kakovosti za pripravništvo;  

- razvijanje ukrepov za vključevanje v podjetništvo in izobraževanje, s posebno 
pozornostjo na raznolikosti in državljanstvu ter skupnimi vrednotami o svobodi, 
toleranci in nediskriminaciji;  

- vzpostavljanje kulture sodelovanja in izmenjave med podjetji in ponudniki 
izobraževanj in usposabljanj z namenom predvidevanja in usklajevanja potrebnih 
spretnosti;  

- zaveza voditeljev podjetij, da sodelujejo s šolami, ponudniki poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, visokošolskimi institucijami, javnimi in zasebnimi zaposlitvenimi 
organizacijami, socialnimi partnerji, gospodarskimi zbornicami, industrijami, obrtmi 
in ostalimi organizacijami in mrežami, ki podpirajo Evropski Pakt za Mlade, da 
opredelijo skupne ukrepe na vseh stopnjah – evropski, nacionalni, regionalni in lokalni 
– ki bodo vodili k bolj pomembnim in dolgotrajnim vplivom v korist mladim in za 
podjetja;  

- povečanje aktivnega sodelovanja podjetij v EU programih in iniciativah, na primer v 
agendi za znanja, jamstvu za mlade, v okviru kakovosti za pripravništva, v Evropski 
zvezi za pripravništva; vključevanje več dolgotrajne mobilnosti za pripravnike v 
skladu z nedavnimi iniciativami iz Jacques Delors inštituta, Evroposlanca Jeana 
Arthuisa, EURES in »Your first EURES job«, velike koalicije za digitalne službe in v 
celoti izkoristiti finančne priložnosti Erasmus+, Evropskega sklada za strateške 
investicije, Evropskega socialnega sklada, EIB programa »Spretnosti in službe«, 
Horizon2020 in Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
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Kaj bomo merili v določenem obdobju (v posameznem letu) v okviru kampanje? 
- Število vključenih oseb, na katere je imela kampanja vpliv (učenci, učitelji,  direktorji, 

zaposleni, mentorji…) 
- Število poslovno-izobraževalnih partnerstev 
- Družbene skupine, na katere ima kampanja vpliv 
- Število novih pripravništev 
- Število novih vajeništev 
- Število novih prvih zaposlitev 

Merjenje kakovosti partnerstev: 
- Letna evalvacija opravljenega dela z vsemi deležniki 
- Pridobivanje povratnih informacij od deležnikov 
- Uporaba zbranih informacij za razvoj novih letnih aktivnosti, programov 
- Drugo  

 
 
6. Sklep  
 
Zavedati se je potrebno, da mladi potrebujejo nekoga, ki verjame vanje. Zato jim želimo 
odpreti vrata in ponuditi podporo in svobodo pri ustvarjanju ter nagrado in dobro plačilo za 
opravljeno delo. Osnova naše etike je, da mladim zagotovimo spoštovanje, priznanje, podporo 
in spremljanje na poti v svet podjetništva in v podjetnost. To lahko naredimo z mreženjem, 
povezovanjem in sodelovanjem z različnimi generacijami. S čimer jim omogočimo, da bodo 
lahko zadovoljili eno temeljnih odgovornosti – to je ekonomska odgovornost.  
 
Na osnovi vzpostavljenih temeljev si bodo lahko ustvarjali družine, se osamosvojili in tudi 
sami vlagali v razvoj družbe in gospodarstva ter pomagali naslednjim generacijam mladih na 
tej poti. Zaradi potrebe, da se o tem pogovarjamo in skupaj z mladimi nastavimo smernice za 
mladim prijazno Evropo, je nastal evropski projekt Pakt za mlade in v okviru tega tudi 
Nacionalni akcijski načrt za Slovenijo. Upamo, da ga bomo skupaj s številnimi nevladnimi, 
vladnimi in podjetniškimi organizacijami v prihodnjih letih tudi uspešno izpeljali. 
 
Literatura in viri: 
 

- Agenda 2020: Načrt za prihodnost mladinske politike 
(2008): http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/svet_e
vrope/ (dostopno 8.9.2017) 

- Agenda 2020: Načrt za prihodnost mladinske politike 
(2008): http://www.youthpolicy.org/library/documents/the-future-of-the-council-of-
europe-youth-policy-agenda-2020/ (dostopno 7.9.2017) 

- Jarc, T. (2017): O padanju števila brezposelnih in povečevanju prekarnosti. Sindikat 
Mladi plus, Ljubljana, 28. 2. 2017. 

- Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 
2016–2018 (URSM 2017c), Dostopno 
na: http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/programsko_obd
obje_2014_2020/gradiva_jr_ad_2016_2018/ (12.9.2017) 

- LPM: 2. lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2021 , 
dostopno na : http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1850  (15.9.2017) 

- Projekt Model M Slovenija: usposabljanje brezposelnih mladih za podjetništvo, 
nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve. Inštitut IRDO, 2016. Dostopno na: 
: http://www.model-m.si/ (12.9.2017) 

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/AGENDA_2020_-_Kiev__2008.doc
http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/svet_evrope/
http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/svet_evrope/
http://www.youthpolicy.org/library/documents/the-future-of-the-council-of-europe-youth-policy-agenda-2020/
http://www.youthpolicy.org/library/documents/the-future-of-the-council-of-europe-youth-policy-agenda-2020/
http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/programsko_obdobje_2014_2020/gradiva_jr_ad_2016_2018/
http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/programsko_obdobje_2014_2020/gradiva_jr_ad_2016_2018/
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1850
http://www.model-m.si/
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- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (ReNPM13–
22): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO93 (dostopno 3.9.2017) 

- Resolucija o prenovljenem okviru evropskega sodelovanja na področju mladine (2010 
– 2018): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0022 
(dostopno 12.9.2017) 

- The European Pact for Youth https://www.csreurope.org/pactforyouth (dostopno 
5.9.2017) 

- Urad RS za mladino 
(2017a): http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/svet_
evrope/ (dostopno 13.9.2017) 

- Urad RS za mladino 
(2017b): http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mladinska_politika/ (dostopno 
13.9.2017) 

- Zaposlovanje mladih, Mladinski svet Slovenije, 
2015. http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/Zaposlovanje_mladih_MDM_2015.pdf 
(dostopno 13.9.2017) 

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), dostopno 
na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/97951 (13.9.2017) 

 
  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO93
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0022
https://www.csreurope.org/pactforyouth
http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/svet_evrope/
http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/svet_evrope/
http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mladinska_politika/
http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/Zaposlovanje_mladih_MDM_2015.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/97951
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PRILOGA 1: Izvajalci projektov v podporo zaposlovanju in zaposljivosti mladih v 
Sloveniji po URSM Javnem razpisu za aktivno državljanstvo 2016-2018 

 
Preglednica 2: Izvajalci projektov v podporo zaposlovanju in zaposljivosti mladih v Sloveniji 
po URSM Javnem razpisu za aktivno državljanstvo 2016-2018 
 
Zap. 
št. 

Organizacija Projekt 

1 Sindikat študentov dijakov in mladih 
brezposelnih - Sindikat Mladi plus  

KAŽIPOT do dostojnega dela 

2 Zavod za medgeneracijsko sodelovanje 
Ypsilon  

Made with Y 

3 IRDO - Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti  

MODEL M SLOVENIJA: Karierno 
usposabljanje, zaposlovanje in 
podjetništvo za mlade 

4 Socialna akademija - zavod za 
izobraževanje raziskovanje in kulturo 

Inkubator 4.0 – družbene pobude za 
večjo zaposlenost in boljšo prihodnost 

5 Zavod Nefiks  Nefiks zaposlitvene rešitve 
6 Zavod Mladinska mreža MaMa  MLADIM 
7 Društvo mladinski ceh  SOCIALNI INOVATORJI 

PRIHODNOSTI 2.0 
8 Zveza tabornikov Slovenije TAPOS – taborniški pospeševalnik 
9 Združenje slovenskih katoliških 

skavtinj in skavtov  
Vzgoja za poklic – program za dvig 
zaposljivosti mladih 

10 Znanstveno-raziskovalno združenje za 
umetnost, kulturne in izobraževalne 
programe in tehnologijo EPEKA so.p. 

Mladi z manj priložnostmi s pomočjo 
mladinskega dela do zaposlitve 

11 Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, Mladinski center 
Brežice 

PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v 
Posavju 

12 Mladinski center Trbovlje KLJUČ 
13 Mladinski kulturni center Maribor  Delat grem! 
14 Zavod za podporo civilnodružbenih 

iniciativ in multikulturno sodelovanje 
Pekarna Magdalenske mreže Maribor  

Združimo se! 

15 Mladinski center Dravinjske doline,  
zavod za razvoj kreativnosti, 
inovativnosti in socialnega podjetništva 
Slovenske Konjice, so.p. 

MLADINSKE KREATIVNE 
PRODUKCIJE 

16 BOB, zavod za izobraževanje in 
kulturne dejavnosti, Ljubljana 

Marš na(d) trg dela 

17 Inštitut za mladinsko politiko 
Ajdovščina 

Lokalno partnerstvo za povečanje 
zaposlovanja mladih na lokalnem trgu 
dela 

18 Zavod O, zavod škofjeloške mladine Služba je družba 
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PRILOGA 2:  2. Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 – 
2021 (ukrepi) 

 
1. Ukrep: vzpostavitev in delovanje info centrov za zaposlovanje mladih  

- Ključni argumenti: 
o Največkrat predlagani ukrep s strani mladih. 
o Izkazana potreba po zagotovitvi prostorov za druženje mladih, ki bi jim 

istočasno omogočali pridobiti informacije in nasvete s področja zaposlovanja 
in vseživljenjske karierne orientacije. 

o Podpora prvemu ukrepu je povezovanje ključnih akterjev z namenom 
zagotavljanja potrebnih informacij (drugi ukrep). 

- Izpeljava ukrepa: 
o Vzpostavitev in delovanje prostorov s stalnostjo financiranja s strani MOM. 
o Nadgradnja spletne strani www.mladimaribor.si o ponudbi zaposlitvenih 

programov, projektov in ukrepov za mlade v lokalnem okolju (mentorstvo, 
podjetništvo, zaposlovanje, izobraževanje, partnerji, kontakti …). 

 
2. Ukrep: povezovanje ključnih deležnikov 

- Ključni argumenti: 
o V MOM sicer obstajajo različne organizacije, ki na področju zaposlovanja 

nudijo raznovrstno podporo (tudi) mladim, ni pa krovnega akterja, ki bi 
organizacije med seboj povezoval in s tem mladim zagotavljal dostop do 
ključnih informacij ter jim nudil celovito podporo. 

o V mestu je zaznati precejšnjo razdrobljenost in nepreglednost ponudbe za 
mlade na področju zaposlovanja. 

o Vzpostaviti je treba povezovanje delodajalcev, lokalnih razvojnih ustanov, 
podpornih zaposlitvenih organizacij, izobraževalnih institucij, mladinskih 
organizacij, organizacij za mlade, mladinskega sveta lokalne skupnosti in 
mladih za doseganje boljših zaposlitvenih rezultatov.  

- Izpeljava ukrepa:  
o Nadaljnje delovanje lokalne podporne skupine, ki je bila vzpostavljena za 

potrebe projekta My Generation at Work.  
o Dopolnitev lokalne podporne skupine s predstavniki drugih institucij oziroma 

ključnih deležnikov v mestu. 
o Redna srečanja razširjene lokalne podporne skupine za zaposlovanje mladih v 

MOM, s katerimi bi zmanjšali razpršenost in nepreglednost ponudb za mlade, 
hkrati pa prenašali aktualne informacije. 

o Zagotovitev kariernega svetovanja. 
 
3. Ukrep: podpora socialnemu podjetništvu, kreativnim industrijam in start-upom, 
ustanovljenim s strani mladih  

- Ključni argumenti: 
o Visoka naklonjenost podjetništvu med mladimi. 
o Visoka naklonjenost socialnemu podjetništvu in primerna institucionalna 

podpora. 
o Visoka naklonjenost start-upom, ustanovljenim s strani mladih in primerna 

institucionalna podpora. 
o Visoka zaposljivost v kreativnih industrijah.  

 

http://www.mladimaribor.si/
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- Izpeljava ukrepa:  
o Aktivno vključevanje mladih, ki lahko nudijo oziroma izvajajo promocijo 

podjetništva med mladimi po sistemu »mladi mladim«. Mladi ambasadorji 
bodo imeli vlogo promoviranja podjetništva na podlagi lastnih podjetniških 
izkušenj. 

o Podpora izvajanju programov, ki spodbujajo razvoj start-up podjetij med 
mladimi v MOM.  

o Podpora izvajanju programov, ki spodbujajo razvoj kreativnih industrij med 
mladimi.  

o Dogovor z mestnim upravnim organom, pristojnim za gospodarstvo MOM za 
pripravo razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva in start-upov med 
mladimi. 

o Sistemska podpora na lokalni ravni za ustvarjanje zadrug mladih (npr. zadruga 
mladih prevajalcev, zadruga mladih oblikovalcev …). 

 
4. Ukrep: izvedba različnih projektov in programov aktivnega zaposlovanja mladih 

- Ključni argumenti: 
o Neplačana pripravništva in prostovoljstvo so koristni z vidika socializacije in 

pridobivanja izkušenj, pomenijo pa nekakovostno, neprijazno in 
izkoriščevalsko obliko zaposlovanja mladih. 

o Nepoznavanje pasti samostojnega podjetništva s strani mladih, nepoznavanje 
značilnosti prekarnega dela, nepoznavanje pomena sindikatov in delavskih 
pravic. 

- Izpeljava ukrepa:  
o Vzpostavitev sofinanciranja programov in ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja, ki niso financirani iz državnega proračuna (honorarji za mlade 
pripravnike ali prostovoljce).  

o Vzpostavljanje podpornega okolja za kakovostno mentorstvo s ciljem 
zaposlovanja mladih in ustrezne priprave mladih na zaposlitev. 

o Načrtovano in kakovostno izobraževanje mladih o pomenu delavskih pravic in 
pravic s področja delovne zakonodaje. 

o Načrtovana in kakovostna izvedena usposabljanja o pomenu organiziranega 
prostovoljstva, predvsem pravicah in dolžnostih prostovoljca ter organizacij, ki 
izvajajo organizirano prostovoljstvo.   

o Spodbujanje organiziranja mladih. 
 
5. Ukrep: podpora kariernemu svetovanju za mlade3 

- Ključni argumenti: 
o Naraščajoča neskladja med izobrazbeno strukturo mladih in potrebami 

delodajalcev. 
o Visoka stopnja fleksibilnosti mladih, vključno s pripravljenostjo na 

vseživljenjsko izobraževanje.  
o Tekmovalnost in populizem srednješolskih institucij, kar ne omogoča 

enostavne odločitve mladih pri nadaljevanju izobraževanja. 
- Izpeljava ukrepa:  

o Pregled potreb in možnosti za uvajanje rednega poklicnega svetovanja na ravni 
osnovnih šol (8. in 9. razred) in srednjih šol. 

o Poudarek na vseh smereh karier in izobraževanja. 

                                                           
3 Ukrep je v povezavi z ukrepi na področju izobraževanja.  


