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"Ob vpogledu na 30 let dela in dosežkov Urada RS za mladino lahko z gotovostjo rečem,

da so moji predhodniki opravili pomembno delo. Njim, mladinskim delavcem in

celotnemu mladinskemu sektorju gre zahvala za to prehojeno pot do danes, ko

dosegamo zavidljive rezultate in učinke, ne le v kvantitativnem, ampak tudi v

kvalitativnem smislu.

Več kot 100.000 mladih, ki s svojo udeležbo preko mladinskih organizacij prispeva k

današnji podobi lepše družbe v Sloveniji, nam je lahko vsem v ponos. Hkrati pa se nam ta

mavričnost mladinske krajine prikazuje kot sporočilo, da moramo mladim tudi v prihodnje

posvečati vsaj toliko pozornosti. Sama si bom v svojem mandatu za to še naprej zelo

prizadevala, saj sem prepričana, da je uspešna aktivacija mladih predpogoj za blaginjo

celotno družbe."
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mag. Dolores Kores
Enajsta direktorica Urada RS za mladino

FOTO: KATJA GROBELNIK



"Urad Republike Slovenije za

mladino opravlja zadeve, ki se

nanašajo na organizacijo

mladinskih taborov in

prostovoljnega dela, na stike z

mladinskimi nestranksarskimi

organizacijami doma in v svetu

(mladinski sveti, zveze dijakov in

študentov itd.), na regresiranje

prevoza otrok in mladine ter

druge naloge v zvezi z

dejavnostmi mladih."
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Uradni list
Republike
Slovenije ob
ustanovitvi
URSM
21. junij 1991



30 let zgodovinsko gledano ni veliko, če

se ozremo na prehojena pot Urada RS za

mladino, pa je to zelo težko zaobjeti v

nekaj stavkih. Urad danes:

spremlja položaj mladih v družbi, skrbi

za uveljavljanje in razvoj mladinske

politike, 

nudi podporo mladinskemu delu,

sofinancira mladinske programe in

projekte, 

pomaga pri vzpostavljanju in

ohranjanju mladinske infrastrukture, 

se mednarodno povezuje, 

naroča raziskave mladine ter

vrednotenje mladinskega sektorja,

redno komunicira in informira

mladinski sektor preko najrazličnejših

komunikacijskih orodij. 

30 let Urada 

za mladino
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Ključni dosežki
URSM od 

1991 do 2016

ustanovitev Mladinskega sveta Slovenije

aprila 1990 kot nacionalne mladinske

platforme, ki je veliko pozornosti že takrat

posvečala tudi regionalnemu in

mednarodnemu sodelovanju, 

hkrati s prvo slovensko vlado junija 1991

pa je bil ustanovljen tudi Urad Republike

Slovenije za mladino, ki predstavlja enega

izmed ključnih dogodkov za kasnejši razvoj

organiziranosti mladinskega sektorja v

samostojni Sloveniji,

v istem obdobju se pričnejo mladi

organizirati in povezovati tudi znotraj novih

političnih strank, tudi sicer se je večji del

rojstva novih mladinskih organizacij

razvijal znotraj novoustanovljenih političnih

strank kot podmladki ter nekateri pod

okriljem struktur Rimskokatoliške cerkve, 

hkrati s tem se začno povezovati tudi mladi

študentje in nastajajo prve študentske

organizacije. Večina mladinskih organizacij

takrat je pričela tudi svojo mednarodno pot in

članstva v mednarodne organizacije, več

predstavnikov iz Slovenije je pristalo celo v

vodstvih evropskih mladinskih organizacij in

ustanov,

ob koncu devetdesetih pa se začnejo mladi

intenzivneje povezovati v okviru novo

nastajajočih mladinskih centrov, tem pa se

množično pridružijo tudi javni zavodi in

društva, ki povezujejo mlade po vsej Sloveniji

v različnih dejavnostih, 

v letu 2009 je Vlada RS kot posvetovalno telo

vlade pri vprašanjih, ki zadevajo položaj

mladih v družbi, vzpostavila Svet Vlade RS za

mladino, ki med drugim predlaga ukrepe in

spremlja interese mladine v politikah na

državni ravni, daje vladi ter pristojnim

ministrstvom pobude in predloge za urejanje

posameznih vprašanj na področju mladine in

predvsem spodbuja sodelovanje mladih v teh

procesih,
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V Sloveniji se je po spremembi

politične in družbene ureditve

leta 1991 na področju dela

mladih in za mlade zgodilo

veliko sprememb. Med ključne

dejavnike oz dosežke se šteje:

VIR: ARHIV URSM



raziskava Mladina 2010,

med prelomne dogodke v prihajajočih

letih sodi sprejem Zakona o javnem

interesu v mladinskem sektorju, ki ga je

maja 2010 sprejel Državni zbor kot krovni

zakon, ki ureja temelje mladinskega

sektorja ter daje podlago za sprejem

večletnega Nacionalnega programa za

mladino, ki predstavlja okvir za razvoj

mladinske politike v njeni vertikalni in

horizontalni dimenziji. Mladinski sektor

postane s tema dvema dejanjema

dodatno »opolnomočen«, pridobi

sredstva iz proračuna za izvajanje

programov mladinskega dela za

vsakoletne razpise Urada RS za mladino, s

čemer začne vplivati tudi na hitrejši razvoj

mladinskih prostočasnih dejavnosti. Mladi

imajo tako več možnosti za vključevanje v

različne dejavnosti, hkrati pa postanejo

tudi nosilci ali soudeleženci razvoja

mladinske politike in mladinskega dela v

Sloveniji. Mladinska politika in mladinsko

delo se dogajata v prostoru, ki mladim

omogoča razvoj njihovih potencialov, da

bodo postali odgovorni člani različnih

zasebnih, lokalnih, državnih in

mednarodnih skupnosti. 
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Ključni dosežki
URSM od 1991

do 2016

VIR: ARHIV URSM



sprejem poklicnega standarda in kataloga

standardov strokovnih znanj in spretnosti za

mladinskega delavca/mladinsko delavko,

izvedena raziskava Mladina 2020,

sprejetje izvedbenih načrtov Nacionalnega

programa za mladino za leta 2016 in 2017, 2018 in

2019 ter 2020 in 2021,

petnajst izvedenih sej Sveta Vlade RS za mladino,

aktivno sodelovanje pri projektu razvoja lokalnih

mladinskih politik Rastimo skupaj, v okviru katerega

je bilo izpeljanih več kot 50 dogodkov, ki so

povezovali mlade in odločevalce na lokalnem in

regijskem nivoju,

sodelovanje v projektu Europe Goes Local, ki se prav

tako posveča lokalnim mladinskim tematikam,

likovna, vsebinska in tehnična nadgradnjo portala

mlad.si, za katerega smo leta 2021 prejeli posebno

priznanje v kampanji celotne državne uprave Premik

naprej ter vzpostavitev komunikacijskih kanalov na

družbenih omrežjih,

 izdaja dveh priročnikov v okviru kampanje Sveta

Evrope Ne sovražnemu govoru in izdaja zbornika

Mladinski sektor Slovenije v šolah,

uspešno izpeljana kampanja Zdrav pozdrav v

podporo ukrepom v času epidemije.
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Ključni dosežki
URSM od 2016
do danes

VIR: ARHIV URSM

http://mlad.si/
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Število mladinskih
organizacij s statusom
Od leta 2011 do 2021
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Organizacije v mladinskem sektorju največkrat klasificiramo glede na vlogo in pomen za

razvoj mladinskega dela in politike. Tako jih delimo na mladinske svete, nacionalne

mladinske organizacije, mladinske centre in druge nevladne organizacije. Na podlagi

pridobljenega statusa delovanja v javnem interesu na področju mladinskega sektorja je

organizaciji omogočena dostopnost do posameznih instrumentov v mladinskem

sektorju, tudi finančnih. 
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Sredstva Urada RS za mladino
namenjena sofinanciranju

programov mladinskega dela 

 v obdobju od 2000  do 2021
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Leta 2016 je Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela Urada RS za mladino

zaznamovala pomembna sprememba. Pričeli smo namreč z dvoletnim obdobjem financiranja

organizacij mladinskega sektorja. V obdobju 2016/17 smo tako v skupni višini 2.400.001,00 €

sofinancirali program 109 prijaviteljev. V naslednjih dveh letih smo 111 prijaviteljem dodelili skupno

2.899.999,10 € sredstev, v letih 2020 in 2021 pa je bilo med odobrenih 113 programov razdeljenih

2.883.800,00 €. 
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Kohezijska
sredstva
Finančno podporo razvoju

mladinskega sektorja in

povečevanju kompetenc mladih

nudijo tudi evropska kohezijska

sredstva. V programskem obdobju

2007 – 2013 je s sredstvi

Evropskega sklada za regionalni

razvoj v Sloveniji nastalo deset

novih mladinskih centrov v

investicijski vrednosti 6,5 milijona

evrov. S sredstvi Evropskega

socialnega sklada se je v višini 3,7

milijona evrov vzpostavilo osem

vsebinskih mrež, sestavljenih iz

mladinskih organizacij in zunanjih

partnerjev za večjo usposobljenost

mladih na področju socialnih,

državljanskih in kulturnih

kompetenc. Prav tako so se v višini

0,8 milijona evrov sofinancirali

projekti nevladnih organizacij v

mladinskem sektorju, ki

so bili namenjeni usposabljanju

mladih posameznikov z

ustvarjanjem novih delovnih

mest in krepitvi organizacijskih

mrež organizacij, vzpostavitvi

lokalnih mrež informiranja

mladih, krepitvi politične

participacije mladih ter krepitvi

mehanizmov posvetovanj

mladih. V programskem obdobju

2014 – 2020, kjer naložbo

sofinancirata Republika Slovenija

in Evropska unija iz Evropskega

socialnega sklada, z več kot 6,6

milijoni evrov spodbujamo

aktivno državljanstvo mladih in

krepitev njihovih kompetenc za

njihovo večjo zaposljivost, v

organizacijah mladinskega

sektorja pa smo v višini skoraj 1,2

milijona evrov sofinancirali 129

zaposlitev mladinskih delavcev.

S tem sočasno tudi krepimo

mladinsko delo in rast

mladinskega sektorja.
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Mednarodno področje
Urad RS za mladino 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 mladine, ki so usmerjeni v ustvarjanje več

priložnosti in enakim možnosti za mlade pri izobraževanju in na trgu dela ter

spodbujanje aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in solidarnosti med

vsemi mladimi.

Urad RS za mladino kot pristojna nacionalna avtoriteta skrbi tudi za izvajanje

programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, ki

spodbujata mlade k aktivni udeležbi in mednarodnemu sodelovanju.

Programa v Sloveniji izvaja nacionalna agencija, ki deluje v okviru Zavoda

Movit.

Urad RS za mladino je bil v zadnjem obdobju aktivno prisoten tudi na

mednarodnem področju. Poleg rednih mednarodnih aktivnost v sklopu EK in

Sveta Evrope so bile izvedene pomembnejše aktivnosti v organizaciji URSM in

sicer Skupščina ERYC-e, seminar za JVE, Konferenca "History of Youth Work",

Seminar EYF (European outh Foundaion – Evropska mladinska fundacija) ter

skupščina EYC-a. V soorganizaciji z MOVIT pa je bila organizirana 30. obletnica

ERAZMUS+.

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/
http://www.movit.si/ese/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/


Vsi direktorji  Urada
za mladino

1. Stanko Šalamon -  oktober 1991 do julij 2000;

2. v.d. Karmen Lukan Vnučec - julij 2000 do november 2000;

3. v.d. Boris Tomašič - november 2000 do januar 2001;

4. Dominik S. Černjak - januar 2001 do november 2002;

5. v.d. Branislav Golubovič - november 2002 do junij 2003;

 6. mag. Sanja Vraber - junij 2003 do september 2005

(imenovana na položaj 3. 6. 2004, pred tem vršilka dolžnosti)

8. dr. Peter Debeljak - avgust 2008 do maj 2017

9. Rok Primožič -  15. 5. 2017 do 30. 11. 2018 (imenovan na

položaj 1 .1. 2018, pred tem vršilec dolžnosti)

10. Tin Kampl -  1. 12. 2018 do 4. 6. 2020 (imenovan na položaj 1.

6. 2019 ,pred tem vršilec dolžnosti)

11. Dolores Kores, aktualna direktorica od 5. 6. 2020 (imenovana

na položaj 6. 11.  2020, pred tem vršilka dolžnosti)

7. v.d. Zorko Škvor - december 2005 do december 2006

(celo obdobje vršilec dolžnosti) sledi imenovanje do avgusta

2008;
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Naše vrednote

Sodelovanje

Zaposleni na Uradu za mladino sodelujemo med seboj in z zunanjimi deležniki.

Zavedamo se osebnostnih razlik, različnih talentov in sposobnosti. Zato znamo

poslušati mnenja sodelavcev, sprejemati njihovo dobronamerno kritiko in tudi

pohvaliti njihove dosežke. Sodelovanje usmerjamo v dobre in ustvarjalne rešitve

z dodano vrednostjo, ki so v korist Urada RS za mladino in mladih.

Odgovornost

Svoje delo opravljamo odgovorno. Naloge izvajamo zakonito in skladno z

dogovorom. Odgovarjamo za svoje delo, namere, izjave in dejanja ter za

njihovimi posledicami. Tako se lahko vedno zanesemo drug na drugega in drugi

na nas.

Spoštovanje

V vseh medsebojnih interakcijah si prizadevamo za ohranjanje človekove

dostojanstvenosti. Spoštujemo posameznikovo integriteto, zasebnost,

individualnost, samostojnost, zasebnost in drugačnost. Prizadevamo si za dobre

medsebojne odnose in dobro opravljeno delo in dopuščamo nova znanja, ideje

in partnerstva.

Strokovnost

Svoje delo opravljamo strokovno, kar pomeni tudi kakovostno in zanesljivo.

Dosledno upoštevamo zakonodajo. Vemo kaj delamo in to delamo dobro.

Sledimo potrebam mladih in trendom na področjih, ki jih pokrivamo.
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Naša vizija

Soustvarjamo pogoje za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega

dela in mladinskih politik ter krepimo aktivno soudeležbo mladih

procesih odločanja o vseh družbenih zadevah. 

 

Naše poslanstvo

Z razvojem mladinskega sektorja in mladinskega dela, krepitvijo

participacije mladih v vseh družbenih zadevah in z razvojem

mladinskih politik ustvarjamo okolje, v katerem lahko mladi razvijajo

potenciale in uresničujejo ideje. 

 



Največji dosežek
Urada RS za mladino

Vsak mlad človek z manj priložnosti,

ki je znotraj mladinskih organizacij

dobil priložnost in se uveljavil. Vsak

posebej in vsi skupaj.
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Statistični podatki o mladih
vir SURS

Število mladih prebivalcev (od 15 do 29 let) v Republiki Sloveniji

primerjava leta 1991 in 2020
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Delež mladih prebivalcev (od 15 do 29 let) v Republiki Sloveniji

primerjava leta 1991 in 2020
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Mladi zaposleni v RS

Ocena samozadovoljstva mladih

Število zaposlenih, rojenih 1991: 177.85 (Vir Statistični register delovno aktivnega

prebivalstva, marec 2021)

 Število samozaposlenih, rojenih 1991: 1.604 (Vir Statistični register delovno aktivnega

prebivalstva, marec 2021)

Število delovno aktivnih, rojenih 1991: 19.000 (Raziskovanje Aktivno in neaktivno

prebivalstvo, 2020)

Število brezposelnih , rojenih 1991: 1.000 M (Raziskovanje Aktivno in neaktivno

prebivalstvo, 2020); manj natančna ocena – previdna uporaba

Število zaposlenih, 2020 (15-29 let): 135.000(raziskovanje Aktivno in neaktivno

prebivalstvo, 2020)

Število samozaposlenih, 2020 (15-29 let): 7.000 (raziskovanje Aktivno in neaktivno

prebivalstvo, 2020)

Stopnja anketne brezposelnosti, 2020 (15-29 let): 9,7 % (raziskovanje Aktivno in

neaktivno prebivalstvo, 2020)
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Nekaj utrinkov
zadnjih 30 let

Vsebino pripravili sodelavci Urada RS za mladino

Oblikovala Sara Rožman Atelšek

V Ljubljani, junij 2021


