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1 UVOD  
 

Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) ima od svoje 42. skupščine, ki je potekala 19. 

marca 2016, že 112 članic. Skupščina je v letu 2018 zasedala 16. marca, ko je potekalo 44. zasedanje. 

Na tej skupščini je bil sprejet program dela in finančni načrt za leto 2018. S sprejetim programom ZPMS 

sledi svojemu poslanstvu. Po raziskavah, ki jih je opravil Trusted Brand, Slovenci med humanitarnimi 

organizacijami najbolj zaupajo Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 

S programi, projekti in raznovrstnimi dejavnostmi na nacionalni ravni ter v društvih in zvezah utrjujemo 

naše temeljne usmeritve kot nevladne, prostovoljne, nepridobitne in humanitarne organizacije, ki dela 

v dobro otrok, mladostnikov in družin. Z našim delom prispevamo k uveljavljanju otrokovih pravic, 

opredeljenih v Konvenciji o otrokovih pravicah, Ustavi Republike Slovenije, zakonih ter mednarodnih 

priporočilih in deklaracijah, ki zadevajo otroke, mladostnike in družine. 

V ZPMS si še naprej prizadevamo za ohranitev že doseženih standardov ter sodelujemo pri oblikovanju 

ustreznejših sistemskih in zakonskih pogojev za ohranitev in širitev ugodnosti, ki jih imajo ali naj bi jih 

imeli vsi otroci in mladostniki. Na njihovi podlagi bi jim družina in družba lahko nudili temeljne pogoje 

za socialno varnost, varstvo, šolanje, zdravje ter za zaščito pred vsemi oblikami nasilja ali zlorabe.  

ZPMS s svojimi programi in projekti humanitarne pomoči prispeva k blažitvi posledic ekonomske krize, 

ki jo ne glede na izboljšanje ekonomskih razmer v državi, družine še vedno čutijo. S svojimi programi 

krepi mnoge sposobnosti otrok in mladih, da se uspešneje soočijo z izzivi sodobne družbe. Eden 

najpomembnejših ciljev ZPMS je dvig kakovosti življenja otrok in mladostnikov in sooblikovanje 

njihovih življenjskih kompetenc na področjih čustvenega, socialnega in intelektualnega razvoja. Te cilje 

dosegamo s številnimi programi, ki jih pripravljamo in izvajamo na širšem geografskem področju 

Slovenije, s svojimi članicami in ob sodelovanju z različnimi institucijami, zlasti na področju šolstva, 

kulture, sociale in zdravstva (tako na lokalnih ravneh kakor tudi na državni ravni). 

 

1.1 65. OBLETNICA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE 
 

Ob 65. obletnici ZPMS je Skupščina ZPMS na svojem 44. zasedanju, 16. marca 2018, za častne članice 

ZPMS soglasno imenovala Vido Ban, Vladimiro Škof, Ano Bizjak, Ivo Devetak, Emo Škrjanc Ogorevc, 

Jožico Mikić Horvat, Kristino Kovač in za častnega člana ZPMS Naceta Breitenbergerja.  

Ob tej priložnosti so posebna priznanja ob 65. obletnici ZPMS prejeli tudi Marija Cergonja, Robert 

Trunkl, Metka Kovač, Irena Morgan, Matjaž Morgan, Irena Urbič, Ljuba Miljušević, Alenka Muc, Vinko 

Hostar, Alojzij Šribar, Marija Volčanšek, Mojca Rostohar, Darinka Kerin Kiler, Uroš Brezovšek, Tanja 

Božičnik, Antonija Glas Smodič, Zdenko Gorišek, Karl Drago Seme, Anka Maček, Marija Vodovnik, 

Marija Kuzman, Majda Lesničar, Barbara Trebižan, Marija Glinšek, Nevenka Hvalec, Alenka Verbič, 

Cvetka Koželj, Kristina Valič, Maša Čibej, Ivanka Kalič, Dušan Zagorc, Vesna Filej, Majda Škarabot, Darko 

Šfiligoj, Mateja Čendak, Marina Marinič, Lilijana Kavčič, Majda Struc, Irena Dajčman, Vesna Žigon, 

Rozika Muhič, Jože Velec, Majda Čižič, Sonja Dobrijevič, ddr. Matjaž Mulej, Marija Podhostnik, Martin 

Bigec, Stanka Damjan, Irena Raner, Darja Steblovnik, Saša Šauperl, Jože Vrhnjak, Mirjam Klavž Dolinar, 

Milena Filipič, Jože Zupan, Andrejko Bizjak, Lidijo Kleindienst, Anja Velikonja, Moniko Lapajne, Dragica 

Poznič, Marija Planinšek in Romana Savnik.  

Priznanja so bila javno podeljena na srečanju ZPMS 15. septembra 2018 v Savudriji. 

 



4 
 

1.2 NAJ PROSTOVOLJCA V LETU 2018  

 

V Državnem svetu Republike Slovenije je bila 7. decembra podelitev plaket Državnega sveta RS 

najzaslužnejšim društvenim delavcem – prostovoljcem in prostovoljkam za leto 2018. Plaketo sta 

prejela tudi častna člana ZPMS Nace Breitenberger in Iva Devetak. 

Nace je že z izbiro poklica učitelj svojo življenjsko pot usmeril v delo z otroki. V Zvezo prijateljev mladine 

se je vključil že na učiteljišču in do takrat dalje je ves njegov prosti čas namenjen mladim v želji, da bi 

bila njihova otroška leta lepša in bogatejša. Deloval je na več področjih Zveze prijateljev mladine, 

posebno skrb je namenjal zdravstveno in socialno ogroženim otrokom. Od leta 1993 do danes je 

aktiven svetovalec na TOM telefonu. Za svoje prostovoljno delo je prejel več priznanj: leta 1979 ga je 

ZPMS odlikovala z zlatim znakom, leta 1993 – ob 40-letnici delovanja – pa še s posebnim priznanjem. 

Leta 1998 je prejel nagrado Jožefa Mraka Občine Idrije, revija Naša žena pa ga je leta 1999 razglasila za 

dobrotnika leta. V decembru 2018 pa je bil na Valu202 izbran tudi za osebnost tedna. 

Iva Devetak je aktivna prostovoljka na različnih področjih dela z otroki že od svoje mladosti. Od leta 

1982 je kot zaposlena v ZPM Nova Gorica tudi ves svoj prosti čas namenjala razvoju in napredku 

organizacije. Od leta 2009 je upokojena in je danes predsednica MDPM za Goriško. Še vedno je aktivna 

prostovoljka pri razvoju in napredku nevladnega sektorja v Sloveniji. Je predsednica Sveta NVO v 

severnoprimorski regiji, ki uspešno vpliva na prepoznavanje potreb tega sektorja znotraj lokalnih 

skupnosti. Je idejni vodja projekta Družinski center Trojka, kjer poleg humanitarne pomoči družinam 

nudijo tudi brezplačne vsebine za njihovo opolnomočenje. V decembru je bila izbrana za osebnost 

Primorske meseca decembra. 

 

1.3 KAPLJICA SOČE - NOVA ZAŠČITENA BLAGOVNA ZNAMKA ZPMS  

 

ZPMS je 5. junija na predlog Medobčinskega društva prijateljev mladine 

za Goriško pri Uradu RS za intelektualno lastnino registrirala blagovno 

znamko Kapljica Soče – podpora znanju in njen grafizem. Blagovna 

znamka je vpisana v register znamk, njena zaščita pa traja deset let od 

datuma vložitve prijave, to je do 6. decembra 2027.  

 

1.4 RAZSTAVA SIVA KUČMA, BELA BRADA OB 70-LETNICI PRAZNOVANJA DEDKA MRAZA 

 

V Muzeju narodne osvoboditve Maribor smo 4. decembra odprli razstavo "Siva kučma, bela brada", ki 

je posvečena 70-letnici praznovanja dedka Mraza. Avtorici razstave sta Majda Struc iz Društva 

prijateljev mladine Maribor in Iris Furlan iz Zveze prijateljev mladine Slovenije.  

Prva praznovanja dedka Mraza zasledimo v letu 1948. Zlasti v večjih mestih je bilo tem prireditvam 

posvečeno veliko pozornosti. Poleg centralne prireditve v mestu ali kakšnem večjem kraju so bile 

različne oblike praznovanja tako v podjetjih, šolah in drugih ustanovah; na okrajih so se formirali 

posebni odbori za praznovanje novoletne jelke, od leta 1953 pa so te prireditve izvajali v Zvezi 

prijateljev mladine Slovenije skupaj z društvi in zvezami po vsej Sloveniji. 

Razstava, ki obsega 32 panojev, v sliki in besedi opisuje, kako so dedka Mraza pričakovali in praznovali 

v različnih krajih po Sloveniji ter kdo v resnici je dedek Mraz. Na ogled pa je tudi kostum dedka Mraza, 

ki je nastal po upodobitvi akademskega slikarja Maksima Gasparija. 

Razstava je bila v Muzeju narodne osvoboditve Maribor na ogled do 13. 1. 2019.  
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2 ORGANI, DELOVNA TELESA IN STALNE OBLIKE DELOVANJA ZPMS V LETU 2018 

Organi ZPMS so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče, predsednica in dva 

podpredsednika.  

 

Skupščina ZPMS je v letu 2018 zasedala enkrat (16. 3. 2018). Na zasedanju skupščine sta bila za 

štiriletno mandatno obdobje izvoljena podpredsednika mag. Pavla Peterle Udovič in Uroš Brezovšek. 

Breda Krašna je bila na predlog predsednice ZPMS na 6. korespondenčni seji UO ZPMS imenovana za 

generalno sekretarko za obdobje od 15. 3. 2018 do 8. 4. 2022. 

 

Člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča so bili v novi sestavi izvoljeni na 

41. zasedanju Skupščine ZPMS (28. 3. 2015) in imajo mandat do leta 2019.  

 

V organih ZPMS, stalnih delovnih telesih in drugih stalnih oblikah delovanja je vključenih okoli 100 

članov; ki so svojim delom v letu 2018 opravili 454 prostovoljnih ur. Prostovoljci/svetovalci Nacionalne 

mreže TOM in prostovoljci, ki delajo na letovanjih, pa so skupno opravili 24.210 ur. 

 

Upravni odbor ZPMS se je v letu 2018 sestal na 2 rednih sejah (11. 1. in 10. 5. 2018), ter izvedel 1 

korespondenčno sejo (6. 3. 2018). 

Nadzorni odbor se je sestal enkrat (5. 3. 2018); predsednik nadzornega odbora je Alojz Potočar. 

Častno razsodišče se v letu 2018 ni sestalo; predsednica častnega razsodišča je Vida Ban.  

 

Stalna delovna telesa upravnega odbora ZPMS 

 Komisija za organiziranost, statutarna in kadrovska vprašanja (KOSK) se je sestala na 2 sejah, 

(2. 3. in 4. 12. 2018); predsednik komisije je Vojko Poljanšek. 

 Komisija za socialna vprašanja in humanitarne projekte se je sestala na 4 rednih sejah (27. 3., 

3. 7., 27. 9. in 11. 12. 2018); predsednica komisije je Irena Plavec. 

 

Stalne oblike delovanja 

 Komisija za delo zgodovinskih krožkov se je sestala na 4 sejah (29. 3., 12. 4., 7. 5. in 29. 11. 

2018); predsednica komisije je dr. Monika Kokalj Kočevar.  

 Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli se je sestal na 1 redni seji (2. 7. 2018); predsednica 

odbora je Majda Struc. 

 Nacionalni odbor za otrokove pravice se v letu 2018 ni sestal; predsednica odbora je dr. Sonja 

Merljak Zdovc. 

 Nacionalni odbor za otroške parlamente se je sestal na 2 sejah (30. 1. in 19. 4. 2018); 

predsednik odbora je Uroš Brezovšek. 

 Nacionalni odbor za prosti časi in letovanja je izvedel 2 korespondenčni seji (18. 1. in 14. 5. 

2018) in se sestal na 4 rednih sejah (28. 2., 8. 5., 20. 6. in 27. 11. 2018); predsednica odbora je 

Urška Vrtačnik.  

 Svet Nacionalne mreže TOM je izvedel 1 korespondenčno sejo (22. 3.), ter se sestal na 1 redni 

seji (9. 10. 2018); predsednik sveta je dr. Albert Mrgole.  
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3 PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE 
 

ZPMS izvaja več programov1, katerih skupni namen je dvig kakovosti življenja otrok in mladostnikov. 

Delujemo na naslednjih področjih: 

1. programi za zaščito otrokovih pravic in zagovorništvo (Nacionalni odbor za otrokove pravice 

pri ZPMS (v okviru le-tega Forum zoper telesno kaznovanje otroka v družini, Forum za pravice 

otroka v bolnišnici in Zveza družin), Otroški parlamenti; TOM telefon, Teden otroka, 

ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov); 

2. socialno-humanitarni programi (pomoč socialno šibkejšim družinam, Pomežik soncu, Poštar 

Pavli polni šolske torbe, Sapramiškin sklad, Štipendijski sklad Nivea, Veseli december in donacije 

podjetij za novoletno obdarovanje, druge dobrodelne akcije in pobude); 

3. programi za prosti čas in letovanja (letovanja, zimovanja, druge dejavnosti za kakovostno 

preživljanje prostega časa); 

4. programi na področju vzgoje in izobraževanja (Evropa v šoli, Mladi raziskovalci zgodovine). 

 

V nadaljevanju podajamo pregled izvedenih dejavnosti v letu 2018 po programih; nekateri programi 

oziroma dejavnosti se med seboj prepletajo.  

 

3.1 PROGRAMI ZA ZAŠČITO OTROKOVIH PRAVIC IN ZAGOVORNIŠTVO  

  

Področje otrokovih pravic v Sloveniji ni enotno sistemsko urejeno. Je 

razdrobljeno in neusklajeno tako v zakonodaji kot tudi na drugih 

področjih in po sektorjih (npr. izobraževanje, družinska politika, pravo, 

itd.). Vsak sektor ima svoje usmeritve in pristope k zaščiti otrok. Potreben 

bi bil koordinacijski organ, ki bi povezoval vsa področja in se posvečal 

izključno zaščiti otrok in njihovim pravicam.  

Pri Vladi RS je bil v letu 2017 na podlagi 18. čl. Družinskega zakonika 

ustanovljen Svet za otroke in družino, ki opravlja svetovalno funkcijo 

Vladi RS, in sicer:  

 spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok;  

 predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju 

otrok in družine; 

 obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o 

predlogih zakonov; 

 pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za 

sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami; 

 spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.  

 

  

                                                           
1 Programi Zveze prijateljev mladine Slovenije: TOM telefon®, Teden otroka®, Otroški parlamenti®, Pomežik soncu® in Bralna 

značka® , Kapljica Soče® ter njihovi logotipi/grafizmi so registrirane blagovne znamke Zveze prijateljev mladine Slovenije.  
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Z opozarjanjem na kršitve otrokovih pravic moramo nadaljevati. Naši programi za zaščito otrokovih 

pravic se nanašajo na uresničevanje otrokovih pravic v najširšem smislu in kot so zapisane v Konvenciji 

o otrokovih pravicah. Vsi programi in projekti, ki jih izvaja ZPMS, se vežejo na Konvencijo o otrokovih 

pravicah in druge dokumente, povezane z otroki, mladostniki in družinami.  

 

Nacionalni odbor za otrokove pravice si prizadeva čim bolje odzivati na aktualna vprašanja in družbene 

dogodke, ki zadevajo otroke, mladostnike in družine ter sodeluje pri pripravi nekaterih dejavnosti 

ZPMS. Pod njegovim okriljem delujejo še Forum proti telesnemu kaznovanju otrok, Forum za pravice 

otrok v bolnišnici in Zveza družin.  

 

Na področju zaščite otrokovih pravic in zagovorništva smo v letu 2018 izvedli naslednje 

ključne dejavnosti:  

 

Sodelovanje v delovni skupini za pripravo Programa za otroke 

ZPMS in Središče ZIPOM sta člana delovne skupine pri Ministrstvu za delo, družino in enake možnosti 

(v nadaljevanju MDDSZEM) za pripravo Programa za otroke. V januarju smo se udeležili prvega 

sestanka in skupaj z nekaterimi drugimi organizacijami pripravili prvi osnutek tega programa. Zaradi 

kadrovskih težav na MDDSZEM pa se postopek priprave dokumenta ni nadaljeval.  

 

Sodelovanje v Svetu RS za otroke in družino 

V Svet RS za otroke in družino je bila v letu 2017 za mandatno obdobje petih let imenovana predsednica 

ZPMS Darja Groznik. Januarja smo podali predlog za sklic tematske seje z vsebinskega področja zdravje 

otrok, ki je bila sklicana 10. julija 2018. Predstavniki Ministrstva za zdravje so predstavili veljavno 

zakonodajo in urejenost tega področja za otroke. Predstavljen je bil tudi predlog novega Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v katerega so bile vključene tudi naše zahteve 

glede zavarovanja otrok. Žal do obravnave in sprejema tega zakona v Državnem zboru RS ni prišlo.  

 

Sodelovanje v Svetu varuha za človekove pravice2 

V marcu je bil objavljen Javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice. Na razpis se je 

prijavila tudi predsednica ZPMS Darja Groznik in bila izbrana kot ena od članov, predstavnikov civilne 

družbe. Mandat članov je vezan na mandat varuhinje, to je do 23. 2. 2019. 

 

Poziv proti ločevanju otrok od staršev v ZDA 

V juniju smo političnemu vrhu RS poslali poziv, v katerem smo ostro nasprotovali ločevanju otrok od 

staršev v ZDA. Otroke so ločevali od staršev in jih zapirali v kletke, da bi pri političnih nasprotnikih izsilili 

soglasje za svoje politične cilje. Takšno ravnanje predsednika ZDA je bilo nedopustno, zato smo politični 

vrh pozvali, da ga v imenu Republike Slovenije obsodi in predsednika ZDA pozove, da s takšnim 

ravnanjem takoj preneha. 

 

                                                           
2 Svet varuha za človekove pravice je posvetovalno telo varuha za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije. Njegovo ustanovitev, 
naloge in cilje opredeljuje Zakon o varuhu človekovih pravic. Svet je sestavljen iz predsednika, 7 članov civilne 
družbe, 3 članov predstavnikov znanosti ter 2 članov predstavnikov Vlade RS. Zagovornik načela enakosti, 
Informacijski pooblaščenec, Državni zbor RS in Državni svet RS imajo vsak po enega člana. 
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Ostro nasprotovanje posegom na področju družinske politike 

Septembra smo poslanske skupine in predsednika vlade pozvali, da odstopijo od napovedanih ukrepov 

v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike, ki jih je predlagalo Ministrstvo 

za finance v fazi priprave rebalansa proračuna. Ukrepi so kazali na to, da nameravajo varčevati na plečih 

tistih skupin, ki so najbolj ranljive – otrok in družin, ki živijo pod ali na robu revščine.  

 

Udeležba na sejah odborov v Državnem zboru  

Kot zainteresirana javnost smo se tudi v letu 2018 udeleževali sej različnih odborov v Državnem zboru, 

in sicer: 

Januar 

51. seja Odbora za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide: Predlog 
Resolucije o družinski politiki 2018 – 
2028 »Vsem družinam prijazna 
družba« 

ZPMS in Središče ZIPOM sta sodelovala v javni 
razpravi predloga Resolucije o družinski politiki 
v letu 2017. Dopolnitve, ki smo jih predlagali, so 
bile pretežno upoštevane. Izrazili smo mnenje, 
da je dokument dobro pripravljen in pozvali 
Odbor, da ga potrdi in sprejme. Seje se je udele-
žila Petra Zega, strokovna sodelavka ZPMS. 

Marec 

65. seja Obora za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo: 
Predlog Zakona o nevladnih organi-
zacijah (druga obravnava). 

ZPMS je s podporo drugih NVO vložila aman-
dma, da se v zakon vključi člen, ki je predvidel 
ustanovitev posebnega sklada za NVO. Poslanci 
so amandma podprli. Seje se je udeležila Breda 
Krašna, generalna sekretarka ZPMS. 

April 

35. nujna seja Odbora za izobraže-
vanje, znanost, šport in mladino: 
Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami 

Izrazili smo podporo pri obravnavi zakona. Seje 
se je udeležila Breda Krašna, generalna 
sekretarka ZPMS. 

November 

2. seja Odbora za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti: 
Predlog Zakona o spremembi Zakona 
o socialno varstvenih prejemkih 

ZPMS je podprla predlog Zakona, ki je ohranil 
osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. 1. 
2019 dalje v enaki višini, kot je bil od 1. 8. 2018. 
Seje se je udeležila Breda Krašna, generalna 
sekretarka ZPMS. 

 

Sodelovanje z drugimi organizacijami 

V januarju smo podprli odprto pismo Dobrodelnega društva Petka za nasmeh, ki je pozvalo Vlado RS, 

MDDSZEM in druge odgovorne k ukrepom za zagotovitev enakih izhodišč za otroke. Izpostavili so 

problem otroškega dodatka kot dopolnilnega prejemka za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, 

ki se družinam, prejemnicam socialne pomoči, šteje kot dohodek; s tem se socialna pomoč zmanjša in 

otroški dodatek se posledično uporablja kot osnovni znesek za preživetje družine, kar je nedopustno. 

V oktobru smo skupaj z Zvezo Sožitje, Zvezo nevladnih organizacij za avtizem Slovenije in Društvom 

Downov sindrom Slovenija podprli kandidaturo dr. Jasne Murgel za varuhinjo človekovih pravic.  

Udeležili smo se tudi nacionalnega srečanja nevladnih organizacij "Podprimo se!", ki ga je organizirala 

Sloga. Na srečanju je bila izpostavljena gradnja solidarnosti med nevladnimi organizacijami in podana 

zasnova t.i."alert mehanizma", ki bo pripomogel k boljši odzivnosti sektorja; pomagal bo odgovarjati 

na vprašanja, kot so: kako obveščati organizacije, da bodo pravočasno reagirale; kdo je tisti, ki reče, da 

je potrebno reagirati, ipd. Zasnova mehanizma je fazi priprave. 
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Novembra smo skupaj s 30 drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami podpisali podporo 

noveli Zakona o minimalni plači ter jo posredovali poslancem in poslankam. Zmožnost plačevanja 

računov za osnovne življenjske potrebe bi morala biti samoumevna za vse zaposlene. Minimalna plača, 

ki je znašala 638 € neto, je prag preživetja presegala le za dva evra. Prejemniki minimalne plače tako 

spadajo v skupino socialno ogroženih prebivalcev Slovenije. Predlagani dvig bo pomenil vsaj korak bliže 

k dostojnejšemu življenju. 

 

Mednarodni dan družin in teden družin – akcija "Za družine brezplačno" 

15. maj je mednarodni dan družin, ki ga obeležujemo od leta 1994. Osrednja tema v letu 2018 je bila 

"Družine in vključujoče družbe" in je bila namenjena ozaveščanju o vlogi družin in družinskih politik pri 

doseganju bolj vključujočih družb3. Družine igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju in vzdrževanju 

miroljubnih in vključujočih družb, ki so nepogrešljive za trajnostni razvoj. Otroci, ki rastejo v stabilnih 

in podpornih (ljubečih) družinah, razvijajo pozitivne kognitivne, čustvene in socialne znake.  

Tudi v letu 2018 smo teden družin, to je od 15. do 22. maja, obeležili z akcijo "Za družine brezplačno" 

– skupno 33 muzejev, galerij in nekaterih drugih organizacij iz vse Slovenije je družinam na dan družin 

oz. v tednu družin ponudilo prost vstop in organiziralo različne delavnice. V pripravo različnih dogodkov 

za družine se je vključilo tudi 7 naših društev oz. zvez.  

 

Kampanja "Zavestno starševstvo"  

V letu 2018 smo nadaljevali z jeseni 2017 začeto kampanjo "Zavestno starševstvo". Kampanjo je sprva 

podprlo MDDSZEM, nadalje pa smo uspeli pridobiti donatorska sredstva na razpisu Zavarovalnice 

Triglav, d. d., in sicer za izvedbo predavanj v različnih krajih po Sloveniji, predvsem pa tam, kjer so 

območne enote Zavarovalnice Triglav. Predavanja so namenjena predvsem staršem, delavcem v vzgoji 

in izobraževanju ter tudi širši javnosti, izvajata jih dr. Albert in Leonida Mrgole. Predavanja so zelo 

dobro sprejeta, vedno so na voljo tudi zloženke in letaki.  

V letu 2018 smo s pomočjo zvez in društev prijateljev mladine ali pa v sodelovanju s šolami, organizirali 

predavanja v Kopru (OŠ Dušan Bordon, 7. 2. 2018; Vrtec Delfino Blu, 21. 2. 2018; Vrtec Koper, 12. 4. 

2018), Postojni (Zelena dvorana Večgeneracijskega centra Postojna, 5. 4. 2018), Celju (Mladinski center 

Celje, 10. 5. 2018), Hrvatinih (OŠ dr. Aleš Bebler - Primož, 17. 5. 2018), Senovem (Kulturna dvorana 

Doma XIV. divizije Senovo; 7. 6. 2018), Poljčanah (OŠ Kajetana Koviča, 4. 10. 2018), Tolminu (OŠ 

Franceta Bevka, 8. 11. 2018) in v Škoflji Loki (Gimnazija Škofja Loka, 29. 11. 2018)  

 

Ponatis knjižice "Moj otrok mora ostati v bolnišnici" 

V decembru smo ponatisnili knjižico z naslovom Moj otrok mora ostati v bolnišnici, ki je bila prvič 

natisnjena leta 2009. Knjižica je namenjena staršem in otrokom, ki prvič potrebujejo zdravljenje v 

bolnišnici. V prvem delu so pojasnila za starše otrok do treh let starosti, drugi del pa je namenjen 

staršem starejših otrok in mladostnikov. Vsebina je zanimiva tudi za zdravstvene delavce, njihove 

sodelavce in pedagoge. Prispevke sta napisali klinični psihologinji Barbara Žemva in Ljubica Vrba, ki sta 

več desetletij svojega strokovnega dela na Pediatrični kliniki v Ljubljani posvetili bolnim otrokom in 

njihovim staršem. Ponatis knjižice v nakladi 15.700 izvodov je finančno podprla farmacevtska družba 

Lek, d. d. Knjižico distribuiramo otroškim oz. pediatričnim oddelkom splošnih bolnišnic ter obema 

klinikama (Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor).  

                                                           
3 Vključujoča družba zagotavlja enake možnosti za vse, z upoštevanjem raznolikosti, spodbuja k dejavnemu 
vključevanju ljudi, da lahko vplivajo na svoj družbeni položaj in smisel življenja v skupnosti. 
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3.1.1 OTROŠKI PARLAMENTI®  
 

Otroški parlamenti® so program, ki je 

namenjen vzgoji otrok za demokracijo in 

aktivno državljanstvo. Pomenijo obliko 

sodelovanja (participacije) otrok v družbe-

nem dogajanju in izobraževanja o člove-

kovih in državljanskih pravicah.  

V programu sodeluje približno 200 osnovnih šol iz vse Slovenije. Program je tesno povezan s šolskim 

letom in se izvaja na več ravneh: prične se na šolski ravni, nadaljuje na občinski in medobčinski ravni, 

sledi regionalna raven in zaključek na nacionalni ravni. Za izvedbo na šolski ravni skrbijo mentorji 

otroškega parlamenta, na občinski/medobčinski in regijski ravni skrbijo regijski koordinatorji 

programa, za izvedbo na nacionalni ravni pa ZPMS. Otroški parlamenti imajo vsako leto osrednjo temo, 

ki jo izberejo otroci na Nacionalnem otroškem parlamentu (NOP). V šolskem letu 2017/2018 pa smo 

izbrano temo Šolstvo in šolski sistem poskusno določili za 2 leti.  

 

 
 Zveza prijateljev mladine Slovenije 

 

 

Nacionalni odbor za otroške parlamente (NO za OP) se je v letu 2018 sestal dvakrat (30. 1. in 19. 4. 

2018). Člani in članice odbora so: Uroš Brezovšek (ZPM Krško) – predsednik odbora, Maša Čibej (MDPM 

Ajdovščina), Kristina Kovač (MZPM Velenje), Damir Orehovec (ZPM Maribor) in Tanja Povšič (MZPM 

Ljubljana). Strokovno pomoč za NO za OP opravlja Petra Zega. 

 

Na sejah so člani in članice evalvirali 28. NOP, pregledali nadaljnje dejavnosti in začrtali izobraževanje 

za mentorje otroških parlamentov. Razpravljali so tudi o poteku programa v prihodnje. V letu 2017 in 

2018 je bila tema otroških parlamentov enaka (šolstvo in šolski sistem), v jeseni leta 2019 pa bomo 

pričeli z novo temo. 

 

 

 

Mentorji na šolah 

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije 

 

Regijski koordinatorji s pomočjo mentorjev  

Regijski koordinatorji s pomočjo mentorjev 

Izobraževanje za mentorje in kooordinatorje 
september Zveza prijateljev mladine Slovenije 
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V okviru programa Otroški parlamenti smo v letu 2018 izvedli naslednje ključne dejavnosti:  

 

Pripravljani sestanek za mlade parlamentarce pred zasedanjem 28. nacionalnega otroškega parlamenta  

Pred aprilskim zasedanjem 28. NOP smo 27. 3. 2018 v prostorih CPU organizirali pripravljalni sestanek 

za mlade parlamentarce. Udeležilo se ga je 25 predstavnikov mladih parlamentarcev iz 13 regij 

Slovenije (kakor jih ima opredeljene ZPMS za potrebe OP). Namen srečanja je bila priprava na 

nacionalni otroški parlament: medsebojno spoznavanje in predlaganje kandidatov za delovno 

predsedstvo, seznanitev s predlogom dnevnega reda in njegova potrditev. Predstavljena jim je bila tudi 

vloga delovnega predsedstva in njegove naloge. Pripravljalni sestanek je trajal 4 ure, vodila pa sta ga 

Uroš Brezovšek in Tanja Povšič. 

Predstavniki mladih parlamentarcev so se spopadli z dvema nalogama, kjer so morali gostu iz tujine 

predstaviti Slovenijo ter razložiti, kako razumejo pravico do lastnega mnenja in ali se jim zdi, da so 

slišani. V delovno predsedstvo za 28. nacionalni otroški parlament so bili ob koncu predlagani: 

predsednik Jure Šimonka (Pomurje) ter člani oz. članice Primož Oberč (Zasavje), Ana Matič (Ptuj), Vida 

Volk (Velenje) in Edvina Dedić (osrednja Slovenija).  

 

Izvedba 28. nacionalnega otroškega parlamenta na temo Šolstvo in šolski sistem 

Zasedanje 28. NOP na temo Šolstvo in šolski sistem je potekalo 9. aprila 2018 v Državnem zboru RS. 

Zasedanje je otvoril Marko Rengeo iz Pomurja, predsednik 27. NOP. Sodelovalo je 114 mladih 

parlamentarcev in 23 otrok novinarjev, ki jih je spremljalo 70 mentorjev in regijskih koordinatorjev. 

Na začetku so mlade pozdravili gostitelj, predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, predsednica 

ZPMS Darja Groznik in predsednik RS Borut Pahor. Za predsednika 28. NOP je bil potrjen Jure Šimonka 

s pomurske regije, člani delovnega predsedstva pa so bili: Primož Oberč iz zasavske regije, Ana Matič s 

ptujske regije, Vida Volk iz velenjske regije, Marko Rengeo pa je sodeloval kot pomoč novemu 

delovnemu predsedstvu. 

Dopoldne so mladi razpravljali v štirih delovnih skupinah znotraj naslovne teme Šolstvo in šolski sistem. 

Skupine so bile določene na izobraževanju za mentorje otroških parlamentov ob pričetku šolskega leta: 

odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja/učenja in šola za življenje. V plenarnem delu 

so se mladim pridružili vabljeni gostje: predsednik vlade RS dr. Miro Cerar, ministrica za izobraževanje, 

znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za delo, družino, soc. zadeve in enake možnosti 

dr. Anja Kopač Mrak, namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič in drugi. V tem delu so mladi 

poročali o delu po skupinah, nato pa je sledila razprava, v kateri so izpostavili:  

 kazni z vzgojnimi ukrepi (ukori) so zastarele, zamenjajo naj jih družbeno koristna dela – pomoč 

hišniku, snažilkam, v kuhinji, itd.; 

 vedenje naj se ocenjuje tako, kot je bilo včasih: vzorno, primerno, neprimerno; 

 želijo si več vsebin, ki bi jih opremile za nadaljnje praktično življenje (npr. osnove financ, prva 

pomoč, računalništvo); učni načrt bi tako moral vsebovati več praktičnega dela; 

 pri predmetih GUM, LUM, ŠPO, TIT uvesti pisno ocenjevanje po sposobnostih (zelo uspešno, 

uspešno, manj uspešno in ne po rezultatih); ti predmeti naj ne vplivajo na vpis v srednjo šolo; 

 več poklicnega usmerjanja v zadnji triadi (ne samo v 9. razredu) in več karierne orientacije 

(spodbujanje karierne orientacije in vpeljava ogleda poklica na delovnem mestu); 

 pouk etike tudi v 9. razredu in prenova predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika), 

želijo si več učnih ur (premalo pogovorov o pomembnih stvareh, ki se dogajajo v družbi)  

 … in še mnogo drugega.  

Mladi parlamentarci so še povedali, da bodo s temo Šolstvo in šolski sistem nadaljevali tudi na 29. NOP.  
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Izobraževanje za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov  

V letu 2018 smo glede na želje iz evalvacijskih vprašalnikov približno polovice mentorjev organizirali 

izobraževanje konec avgusta (27. 8. 2018). Ker smo nadaljevali z že obravnavano temo Šolstvo in šolski 

sistem, smo se odločili za izpeljavo izobraževanje le v enem, skupnem delu. 

Uvodoma sta udeležence pozdravila Darja Groznik, predsednica ZPMS, ter Uroš Brezovšek, 

podpredsednik ZPMS in predsednik Nacionalnega odbora za otroške parlamente. V nadaljevanju so 

lahko prisluhnili dr. Katji Košir, ki je osvetlila osnove dobrih odnosov v šoli, ter dr. Zori Rutar Ilc o 

pozitivni klimi in vključenosti učencev v razredu. Ob koncu smo malo več povedali o poteku otroških 

parlamentov v šolskem letu 2018/19: ni več toliko poudarka na razpravah o šolstvu in šolskem sistemu, 

ampak na uresničevanju zaključkov in sklepov iz leta poprej. 

Izobraževanja se je udeležilo 177 mentorjev iz vse Slovenije. Na izobraževanju so prejeli bilten 

prispevkov, za udeležbo pa jim na željo lahko izdamo potrdilo.  

 

Aktivno sodelovanje mlade parlamentarke v Eurochildovem Svetu otrok 

ZPMS je članica mednarodne organizacije Eurochild, ki je v letu 2017 vzpostavila Svet otrok. S 

sodelovanjem v tem Svetu je pričela mlada parlamentarka Kaja Petrovič, nasledila pa jo je Edvina Dedić, 

prav tako zelo aktivna mlada parlamentarka. V Svet otrok je vključenih 11 mladih, starih od 10 do 17 

let, predstavnikov 10 držav. Namen Sveta je, da mladi podajajo svoja mnenja in videnja tematik ter 

predlagajo, kaj se jim zdi pomembno. 

Od 16. do 19. aprila je v Bruslju potekalo 2. srečanje Sveta otrok. Na srečanju so mladi razpravljali o 

razlikah in drugačnostih, zakaj se jim zdijo otrokove pravice pomembne, o Evropi. Dotaknili so se tudi 

tem, zakaj so zainteresirani za sodelovanje v Svetu, katere veščine/znanja potrebujejo za to. Hkrati pa 

so se tudi pripravljali na zasedanje Generalne skupščine Eurochilda, ki je sledila njihovemu srečanju. 

Mladi so pomagali voditi delo v skupinah, sodelovali so v razpravi itd. Edvina je bila mnenja, da je 

otrokom v resnici zelo mar za vse, kar se dogaja okoli njih: »Skupaj smo se učili o nas in drugih ter o 

Evropi, debatirali, kaj je treba spremeniti in se izoblikovali v vedno boljše predstavnike Eurochilda«. 

 

Udeležba na mednarodni konferenci o participaciji otrok  

Eurochild je tokratno konferenco o participaciji otrok pripravil v sodelovanju z Društvom naša djeca 

Opatije v Opatiji od 29. do 31. oktobra 2018. Konference se je udeležilo 100 otrok in 200 odraslih iz 

različnih evropskih držav. Med njimi smo bili tudi Slovenci, konference smo se udeležili 4 mladi 

predstavniki Otroškega parlamenta (Jure, Primož, Vida in Edvina) in 2 odrasli osebi (Petra, Uroš). 

Konferenca je imela naslov "Gradimo boljšo Evropo z otroki: Vsi na krov!". Osrednja tema konference 

je bila, kako lahko otroci postanejo aktivni družbeni akterji in kako lahko vplivajo na javno odločanje. 

Otroke moramo sprejemati z resnostjo in odgovornostjo, pomemben je dialog med otroki, odraslimi 

in politiki, participacija (sodelovanje) otrok pa je vrednota pri kreiranju Evrope za otroke.  

Udeleženci smo imeli priložnost preko 10 študijskih obiskov in 13 delavnic spoznati lokalne organizacije 

in stične točke med politikami in praksami. Preko "žive knjižnice" smo imeli možnost prisluhniti 

osebnim izpovedim mladih in projektom, ki so se nanašali na sodelovanje otrok. Konferenca se je 

zaključila s tremi konkretnimi zahtevami vladam držav Evrope: 

 učenje o pravici otrok do participacije (sodelovanja) naj postane obvezni del kurikuluma; 

 izvaja naj se strategija vključujoče participacije za vse otroke, ki zavezuje lokalne, regionalne in 

nacionalne odločevalce, da upoštevajo mnenja otrok; 

 vlade so dolžne predložiti dokaze o vplivih otrok na določanje agend in na odločitve 

odločevalcev. 
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Promocija programa 

Otroški parlamenti® in sodelovanje otrok na različnih dogodkih je za medije zanimivo. Otroci oz. njihovi 

starši morajo biti seznanjeni z možnostjo snemanja, dajanjem izjav in slikovnega gradiva. 

Najzanimivejši dogodek je nacionalni otroški parlament. Zanj se zanimajo novinarji različnih 

nacionalnih medijev, pogosto intervjuvajo mlade parlamentarce in posnamejo njihove izjave, izjave 

gostov in organizatorjev. TV Slovenija (3. program) se vsako leto odzove in predvaja posnetek 

zasedanja. V letu 2018 je bilo 206 objav o otroških parlamentih v lokalnih in nacionalnih medijih.  
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Otroški parlamenti imajo vzpostavljeno tudi svojo Facebook stran. Ob koncu leta 2018 je stran imela 

628 všečkov (le malo več kot leto poprej). Glede na število udeležencev programa in prepoznavnost 

programa smo pričakovali večjo odzivnost mladih.  

 

Nacionalni odbor mladih 

Nacionalni odbor mladih (NOM) v letu 2018 ni bil aktiven. NOM je bil vzpostavljen konec leta 2015 z 

namenom, da zainteresirani mladi parlamentarci lahko še vedno sodelujejo, tudi ko so v srednji šoli. A 

odbor nekako ne zaživi. Kljub želji, da bi bili aktivni, mladi očitno ne najdejo dovolj energije in spodbude 

za resnejše teme.  

 

3.1.2 TEDEN OTROKA® 

 

V letu 2018 je Teden otroka® potekal od 1. do 8. 10., osrednja tema je bil 

prosti čas. Teden otroka® je projekt ZPMS, v katerem zveze in društva 

prijateljev mladine organizirajo različne prostočasne in razvedrilne 

programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, obeležujejo pa ga tudi 

vrtci in šole.  

Projekt temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 

1954 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, in sicer je to prvi 

ponedeljek v oktobru.  
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V okviru programa Teden otroka smo v letu 2018 organizirani novinarsko konferenco, na kateri smo 

podali smernice za preživljanje prostega časa in poslanico ob Tednu otroka.  

 

Ob pričetku Tedna otroka smo organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo spregovorili o 

pomenu prostega časa za otroke. Temo smo izbrali na podlagi velikega števila projektov in programov 

društev in zvez prijateljev mladine, ki se ukvarjajo prav s prostim časom otrok in mladih. Dandanes 

otroci in mladi nimajo več pravega prostega časa – prostočasne dejavnosti so namreč večinoma 

organizirane in plačljive. Poudarek smo želeli dati prostemu času kot takemu, ki ga otroci in mladi 

potrebujejo, da se spočijejo, zabavajo in hkrati razvijajo osebnost. 

»V Tednu otroka otroke spodbujamo, da v prostem času počnejo, kar jih veseli, starše pa pozivamo, naj 

jih pri tem podprejo in spodbujajo«, je povedala predsednica Darja Groznik. Prosti čas je predstavil tudi 

mag. Franc Hočevar, ki se je s to tematiko ukvarjal v času svojega predsednikovanja v ZPMS: »Mladi se 

glede na preživljanje prostega časa delijo v dve skupini. Na tiste, ki so preobremenjeni z aktivnostmi, in 

na tiste, ki se dolgočasijo in niso nikamor vključeni. To pomeni, da ne morejo v polnosti razvijati svojih, 

predvsem socialnih kompetenc, kot tudi potencialov.« 

 

Ti dve skupini zaznava tudi TOM telefon®. Na podlagi 

analize klicev iz leta 2017 ugotavljajo, da je veliko tistih 

otrok, ki so preobremenjeni, vpisanih v obšolske 

dejavnosti na željo staršev in ne na lastno željo. Sicer 

pa vedno večji del prostega časa mladi preživljajo za 

računalniki, tablicami in pametnimi telefoni. Poleg 

prednosti pa imajo moderne informacijske tehnologije 

tudi slabosti. Otroke in mladostnike izpostavljajo 

številnim pastem virtualnega sveta. Najbolj 

prepoznavne so "seksting", kraja identitete, zloraba 

zasebnih podatkov, neželeni spletni stiki, 

"cyberbullying", izsiljevanje otrok in mladostnikov z 

njihovimi lastnimi intimnimi posnetki in druge. Urška 

Vrtačnik, predsednica Nacionalnega odbora za prosti 

čas in letovanja, je ugotavljala, da »če otroku 

ponudimo dovolj kakovostnih dejavnosti, med katerimi 

lahko sam izbira, telefona in ostalih elektronskih 

naprav ne pogreša. Ugotavljamo namreč, da na 

letovanja pridejo zelo obremenjeni otroci, ki si res želijo 

počitka.« 

 

Poslanico z naslovom "Prosti čas" je napisal pesnik in 

pisatelj Feri Lainšček. Poslali smo jo vsem osnovnim 

šolam in vrtcem ter objavili na spletni strani in 

Facebook profilu, kjer je naletela na zelo velik in 

pozitiven odziv.  
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3.1.3 SREDIŠČE ZIPOM  

 

Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in 

mladostnikov (Središče ZIPOM) je mreža nevladnih organizacij, ki 

deluje na področju otrokovih pravic. Namenjeno je podpori, 

spodbudi in koordinaciji NVO. Na podlagi spremljanja trenutnega 

stanja otrokovih pravic na nacionalni in evropski ravni skrbimo za 

visoko kakovost zagovorništva in informiranja. 

Na evropski ravni smo članica Eurochild-a ter predstavniki NPN Eurochild-a (National Partner Network) 

za Slovenijo (v tej vlogi imamo status 'opazovalca'). Sodelujemo tudi z mednarodno organizacijo Child 

Rights Connect, ki med drugim nudi podporo mrežam NVO pri pripravi senčnih poročil o uresničevanju 

Konvencije ZN o otrokovih pravicah. 

Središče ZIPOM prek zagovorniških pobud vzpostavlja različne oblike sodelovanja s predstavniki 

ministrstev, Državnega zbora, Državnega sveta, centrov za socialno delo. Redno sodelovanje je ZIPOM 

vzpostavil z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti, Varuhom človekovih 

pravic RS ter Ministrstvom za zunanje zadeve.  

 

V okviru mreže Središče ZIPOM smo v letu 2018 izvedli naslednje ključne dejavnosti:  

 

Zagovorništvo 

V okviru članstva ZPMS v Svetu RS za otroke in družino smo sodelovali pri pripravi dokumenta za novi 

Program za otroke. Skupaj s članicami ZIPOM-a smo oblikovali relevantne vsebine in dokument 

posredovali Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od katerega pa nismo 

prejeli nobene povratne informacije. 

Z delovno skupino za pravice migrantskih otrok (PIC, Slovenska filantropija, UNICEF Slovenija, Društvo 

Ključ, Društvo Mozaik) smo izvedli delovni sestanek (16. 1.). Govorili smo o dejavnostih, ki že obstajajo. 

Ugotovili smo, da so posamezne NVO veliko storile na tem področju in da trenutno podpore mreže pri 

zagovorništvu migrantskih otrok ne potrebujejo. Če bi le-to potrebovale, pa se bodo obrnile na nas. 

Pričeli smo z raziskovanjem možnosti za alternativno oskrbo otrok pri nas; slediti namreč želimo 

Smernicam Odbora ministrov Sveta Evrope za alternativno oskrbo otrok. Otroci pri nas še vedno 

odraščajo v zavodski oskrbi (vzgojni domovi, mladinski domovi, mladoletniški zapor ipd.), težnje Evrope 

pa gredo v smeri deinstitucionalizacije in vzpostavljanju na družinski obliki temelječe oskrbe.  

V času sestavljanja nove koalicijske pogodbe smo sestavili dopis za koalicijske partnerje z opisom 

pozitivnih in negativnih vidikov stanja otrokovih pravic pri nas ter s pozivom, da postanejo otrokove 

pravice prioriteta politične agende. 

V okviru Evropskega semestra smo vzpostavili sodelovanje s slovenskima predstavnicama za Evropski 

semester. Naše sodelovanje so pozitivno sprejeli in ga načrtujemo tudi v letu 2019. Aktivno smo sledili 

celoletnemu procesu na nacionalni ravni. Prav tako smo bili aktivno vključeni v dejavnosti Evropskega 

semestra Eurochild-a na evropski ravni. Pripravili smo profil Slovenije v okviru poročila Eurochild-a o 

procesu Evropskega semestra na nacionalni ravni. Novembra smo se sestali tudi s predstavniki 

Evropske komisije, ki so v okviru sestankov Evropskega semestra opravljali sestanke v Ljubljani. 

Predstavili smo jim stanje otrokovih pravic pri nas in dokument posredovali tudi nekaterim drugim 

predstavnikom EK, ki se sestanka niso mogli udeležiti.  

 



17 
 

V sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom – PIC smo pričeli s pripravo alternativnega poročila oz. 

senčnega poročila o uresničevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah. ZIPOM je prevzel pobudo za 

usklajevanje 3 delovnih skupin: splošne zadeve in splošna načela, otroci v pravosodju in alternativna 

oskrba otrok pri nas. Pri pripravi poročila sodelujemo z mednarodno organizacijo Child Rights Connect, 

ki bo poročilo pregledala in nas vodila čez potrebne postopke v Ženevi v času zasedanja Slovenije.  

V letu 2018 je bil končno ratificiran Tretji Izbirni protokol h Konvenciji ZN o otrokovih pravicah. Za 

ratifikacijo smo lobirali že od leta 2014, nazadnje pa s skupnim dopisom s PIC-em. 

 

Spletni portal središča ZIPOM, ZIPOM E-novičke in E-gradivo 

Na spletni strani smo objavljali aktualne novice ter posodobili pravne akte in podatke članic. Objavili 

smo 11 izvodov ZIPOM E-novičk in 11 izvodov ZIPOM E-gradiv. Tematike smo izbirali na podlagi 

aktualnih dokumentov na področju otrokovih pravic, in sicer: Evropski semester, Mehanizmi Sveta 

Evrope za otrokove pravice, Sveženj ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, 

Participacija otrok, Hiša za otroke oz. model Barnahus, Otrokom prijazno pravosodje – mednarodna 

raven, Otrokom prijazno pravosodje – Slovenija, Smernice Evropske unije za varstvo otrokovih pravic, 

Deklaracija o promociji in zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Mednarodna in svetovna 

obeležja, Evropa, ki jo želijo otroci, Resolucija o Strategije Evropske unije za mlade.  

 

Konzorcij vsebinskih mrež NVO Slovenije  

Redno smo sodelovali na srečanjih konzorcija vsebinskih mrež NVO Slovenije. Aktivno smo sodelovali 

pri dejavnostih Konzorcija za vzpostavitev financiranja za vsebinske mreže NVO. Udeležili smo se 

nacionalnega srečanja nevladnih organizacij "Podprimo se", ki je potekalo 10. 10. 2018.  

 

Razvoj mreže 

Naredili smo osnutek načrta za razvoj mreže in osnutek memoranduma oziroma pravil delovanja, ki jih 

bomo sprejemali v letu 2019. Pri tem so nam bili v pomoč nasveti in smernice bolgarske mreže 

nevladnih organizacij National Network for Children. V okviru dejavnosti za postavitev pravil delovanja 

in sprejem skupnih zavez članic mreže smo izvedli tudi evalvacijo delovanja ZIPOM-a. Spletni vprašalnik 

je bil sestavljen iz 3 področij: evalvacija delovanja mreže, vsebina skupnega dokumenta mreže ter 

oblika, v kateri članice želijo, da se skupni dokument sprejme (npr. pravila delovanja, standardi 

delovanja, poslovnik mreže, memorandum). Žal je bila odzivnost članic na vprašalnik slabša od 

pričakovane. Kljub temu nameravamo v letu 2019 rezultate objaviti in jim posredovati osnutek 

skupnega dokumenta v dopolnitve. 

 

Eurochild 

Redno smo sodelovali pri pobudah in dejavnostih mednarodne mreže Eurochild, in sicer: izpolnili smo 

vprašalnik o Strateškem načrtu Eurochild-a za obdobje 2018–2021, podali smo komentarje na 

Eurochild-ove predloge za Večletni finančni okvir, izpolnili smo vprašalnik o participaciji otrok, prevedli 

smo vprašalnik "Evropa, ki jo želijo otroci" in ga distribuirali po mreži, itd.). 

V letu 2018 sta v Bruslju potekali 2 srečanji nacionalnih predstavnikov mrež nevladnih organizacij 

(National Partner Network). Na prvem (19. in 20. 3. 2018) nismo bili navzoči, smo pa kljub temu 

pripravili gradivo o prioritetnih temah mreže v procesu Evropskega semestra. Drugega srečanja (22. in 

23. 11. 2018) se je udeležil Uroš Brezovšek, temo pa so bile: volitve Evropskega parlamenta, načrt dela 

NPN skupine 2019–2020, Evropski semester ter večletni finančni okvir (Multiannual financial 

framework).  
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3.1.4 NACIONALNA MREŽA TOM® (TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE) 
 

TOM deluje pri ZPMS od leta 1990, ko je bil ustanovljen na pobudo 

Komisije za otrokove pravice. Leta 1995 se je vzpostavila Nacionalna 

mreža TOM, ko so se različne svetovalne skupine po Sloveniji povezale 

z enotno brezplačno telefonsko številko 080 1234. Telefon je dosegljiv 

vsak dan med 12. in 20. uro na brezplačni telefonski številki 116 111. 

Nova številka je bila uvedena v letu 2012, razlog za spremembo pa je 

narekovala direktiva Evropske komisije, ki je uvedla poenotenje 

telefonskih številk za vse humanitarne projekte na območju Evropske 

unije in eden od njih je storitev "116 111 – telefon za otroke v stiski". Telefonska številka je brezplačna 

in klicalcem omogoča anonimnost. TOM je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. 

V okviru Nacionalne mreže TOM aktivno deluje 9 svetovalnih skupin (Ajdovščina, Idrija, Krško, 

Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje).  

Mladi so ena od najbolj intenzivnih skupin uporabnikov spleta, zato smo leta 2007 postavili E-TOM 

(www.e-tom.si), kjer lahko mladi dobijo informacije o temah, ki jih najpogosteje izpostavijo, imajo pa 

tudi možnost postaviti vprašanje preko spletnega obrazca. Z namenom nudenja čim hitrejših 

odgovorov, smo februarja 2013 odprli tudi spletno klepetalnico, ki deluje na http://www.e-

tom.si/klepetalnica. 

Naša posebnost je, da TOM ni izključno krizni telefon, zato lahko izvajamo tako preventivo kot kurativo 

v socialnem varstvu. Pomembna razlika je tudi enostavna dostopnost in anonimnost, saj otrokom in 

mladostnikom ni potrebno prestopiti praga institucij in se fizično izpostaviti, vendar lahko kljub temu 

svojo trenutno težavo uspešno rešijo. Doktrina TOM-a temelji na razvojni psihologiji. Z zaupnim in 

anonimnim svetovanjem, usmerjanjem in informiranjem po telefonu spodbuja mlade, da 

konstruktivno rešujejo probleme, konflikte, dileme. Sporočilo TOM-a se glasi: mladim želimo prisluhniti 

in jim pokazati, kako lahko sami uspešno rešujejo probleme.  

 

V sklopu programa Nacionalna mreža TOM (Telefon za otroke in mladostnike) smo v letu 2018 izvedli 

naslednje ključne dejavnosti:  

 

Svetovanje 

Skozi vse leto smo zagotavljali osnovne tehnične pogoje dela za telefonsko in e-svetovanje v 

sodelovanju s Telekomom Slovenije, ki omogoča za vse klicalce brezplačne telefonske pogovore. TOM 

telefon deluje vsak dan od 12. do 20. ure, vprašanje preko e-pošte lahko mladi zastavijo kadarkoli preko 

obrazca na spletni strani www-e-tom.si, klepetalnica (chat) pa je delovala povprečno 4-krat na teden, 

torej 8 ur na teden. E-svetovanje se izvaja samo v ljubljanski svetovalni skupini.  

Od 1. 1. do 31. 12. 2018 smo prejeli 31627 telefonskih klicev, 347 e-vprašanj in 818 klepetov, kar je 

skupaj 32792 kontaktov. Od tega je 5744 svetovalnih kontaktov, ki so predmet analize.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-tom.si/
http://www.e-tom.si/klepetalnica
http://www.e-tom.si/klepetalnica
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Prostovoljsko delo 

 V programu je bilo v letu 2018 aktivnih 131 svetovalcev/ 

prostovoljcev, ki so skupno opravili 6665 ur prostovoljskega dela.      

V Mariboru in Ljubljani svetovalno delo opravljajo tudi delavci, 

zaposleni preko javnih del, ki v tabeli niso všteti 

 

Izobraževanje svetovalcev 

Svetovalci/prostovoljci morajo biti za svoje delo strokovno 

usposobljeni, zato se morajo udeležiti osnovnega izobraževanja. 

Temu sledi še usposabljanje, ki poteka v prisotnosti že izkušenega 

svetovalca, kjer se novi svetovalec seznani z dejanskim delom.  

Osnovno izobraževanje za svetovalce na TOM telefonu smo 

organizirali v Ljubljani (2 skupini, april in november) in v Mariboru (april/maj). Osnovno izobraževanje 

v ljubljanski skupini, poleg sklopa za telefonsko svetovanje, vključuje tudi izobraževanje za e-svetovanje 

in svetovanje v spletni klepetalnici. Zaradi želje po povečanem obsegu delovanja klepetalnice, smo v 

oktobru za ljubljansko skupino organizirali še eno dodatno izobraževanje za svetovanje v spletni 

klepetalnici. Svetovalci vseh svetovalnih skupin so bili skupaj deležni 53 supervizijskih srečanj, hkrati 

pa se dodatno izpopolnjujejo na predavanjih in z obiski institucij, na katere najpogosteje napotimo 

naše klicalce. Za osnovno izobraževanje smo izdali priročnik Varna raba interneta, ki je namenjen 

svetovalcem na telefonu, e-pošti in klepetalnici ter pokriva vsebino varne rabe interneta (v okviru 

projekta Center za varnejši internet). Publikacija je bila izdana s finančno pomočjo Ministrstva za javno 

upravo in s sofinanciranjem Evropske unije, Instrumenta za povezovanje Evrope. Poleg osnovnega 

izobraževanja je bilo organiziranih tudi več dodatnih izobraževanj.  

Dodatna izobraževanja svetovalne skupine TOM Ljubljana 

6. 12. 2018 
Vse, kar vas zanima o LGBT temah, in ne veste, koga vprašati (Katja Sešek in Blažka 
Plahutnik Baloh, Društvo Legebitra) 

Dodatna izobraževanja svetovalne skupine TOM Maribor 

7. 2. 2018 Žalovanje (Nina Babič) 

20. 9. 2018 
V sodelovanju za življenje brez nasilja – posvet prvih točk pomoči za žrtve nasilja v 
družini in nasilja zaradi spola 

27. 9. 2018 Posvet E-Zlorabe otrok: iz teorije v prakso (Fakulteta za družbene vede) 

21. 9. 2018 Be-mindful- demonstracija treninga čuječnosti (Ozara, d.o.o.) 

18. 10. 2018 Posvet Mladi in kriminal: med pravo vzgojo in protipravnim dejanjem 

16. 11. 2018 
Konferenca Be-Mindful - inovativni program usposabljanja za profesionalce iz 
področja duševnega zdravja 

Dodatna izobraževanja svetovalne skupine TOM Murska Sobota 

19. 11. 2018 Posvet o preprečevanju nasilja 

Dodatna izobraževanja za svetovalce vseh svetovalnih skupin 

8.–10. 6. 2018  

Savudrija, 44 udeležencev; predavatelj dr. Albert Mrgole se je osredotočil na veščine 
empatičnega odzivanja na težje primere. V delu po skupinah so si svetovalci 
izmenjali izkušnje in primere dobrih praks. Zadnji dan smo izvedli skupinsko 
evalvacijo in podelili priznanja za 10- in 20-letno prostovoljno delo.  

20. 10. 2018  

Murska Sobota, 64 udeležencev; v predavanju "Mladi in spolnost v digitalni dobi" je 
psihoterapevt Peter Topič predstavil, kakšen vpliv ima izpostavljenost mladih 
erotiziranim vsebinam in pornografiji na spletu na otrokovo dojemanje spolnosti ter 
osvetlil problematiko zasvojenosti s pornografijo, kako jo prepoznati in zdraviti. 
Podelili smo priznanje za 10- in 20-letno delo na TOM telefonu.  

 

SKUPINA 
št. Prosto-

voljcev 
št. ur 

Ajdovščina 6 145 

Idrija 8 233 

Krško 14 326 

Ljubljana 30 1222 

Maribor 25 2887 

Murska 
Sobota 

12 593 

Slovenske 
Konjice 

11 331 

Tolmin 8 276 

Velenje 17 652 

SKUPAJ 131 6665 
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Študijska praksa 

TOM telefon je učna baza za študente Fakultete za socialno delo (FSD) in Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU). V študijskem letu 2017/2018 je prakso opravila 1 

študentka FSD in 5 študentov SFU; v študijskem letu 2018/2019 prakso opravljata 2 študentki FSD in 1 

študent SFU.  

 

Projekt Center za varnejši internet Slovenija 

V letu 2018 smo nadaljevali s projektnimi aktivnostmi in v decembru projekt, ki sta ga sofinancirala 

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja Evropske komisije in Ministrstvo za javno upravo, tudi uspešno 

zaključili. V okviru obstoječega konzorcijskega partnerstva bomo nadaljevali s projektom in zastavljenimi 

cilji, saj smo bili uspešni pri prijavi za nov projektni cikel 2019–2020. 

Projekt Center za varnejši internet Slovenija združuje tri komponente: SAFE.SI – točka osveščanja o varni 

rabi interneta in novih tehnologij (Awareness Centre Safe.si); SPLETNO OKO – točka za anonimno prijavo 

nelegalnih spletnih vsebin, kamor sodijo spolne zlorabe otrok (otroška pornografija) in sovražni govor 

(Hotline Spletno oko), ter TOM telefon (Helpline TOM telefon). TOM zagotavlja informacije, nasvete in 

pomoč otrokom, mladim in staršem o tem, kako ravnati s škodljivo vsebino, škodljivimi stiki in spletnim 

nasiljem. Poleg telefonskega svetovanja nudi TOM telefon tudi svetovanje preko e-pošte, spletnih 

obrazcev in spletne klepetalnice; da bi se še bolj približali mladim in njihovim staršem kar zadeva težave 

s spletom, smo povečali tudi našo prisotnost na Facebooku.  

Kot partnerji Centra za varnejši internet Slovenija smo sodelovali v Svetu partnerjev projekta (2. 10. in 

10. 12.). V okviru projekta je bila obvezna udeležba na izobraževanjih, ki jih organizira INSAFE – evropsko 

omrežje, zadolženo za osveščanja javnosti o varni rabi interneta in mobilnih naprav. V omrežje so 

vključene posamezne nacionalne točke osveščanja iz 30 evropskih držav, vključno s slovensko, ki 

medsebojno sodelujejo, izmenjujejo znanja in izkušnje, prav tako pa tudi načrtujejo skupne dejavnosti. 

Udeležili smo se dveh INSAFE seminarjev in sodelovali na treh on-line srečanjih (3. 5. in 21. 8.) 

 

INSAFE Training Meeting, 
Kopenhagen, Danska; 
5.–8. 6. 2018;  
Udeleženka Mateja Strašek 
 

Fokus je bil na vsebinskih področjih v okviru varne rabe interneta, 
s katerimi se srečujejo telefoni za pomoč (ang. helpline). Izražena 
je bila potreba po evalvaciji dela le-teh (postopkov in storitev) – 
ena od predlaganih rešitev je bila takojšnja anketa po zaključenem 
svetovalnem pogovoru. Posvetili smo se tudi ustvarjalnemu 
učenju; Tobias Heiberg, univerzitetni profesor in pedagog, je 
predstavil danski model Future Classroom. V skopu platforme 
Youtube je bila izpostavljena problematika t.i. influencerjev, ki jih 
sponzorji plačajo za njihove objave.  

INSAFE Training Meeting, 
Manchester, Velika Britanija; 
17.–19. 10. 2018;  
Udeleženki: Maša Blaznik, 
Mateja Strašek  

Razprave so bile namenjene najnovejšim trendom pri vprašanjih 
o varnosti na spletu, izmenjavi izkušenj in primerom dobre prakse 
za krepitev vloge otrok in mladih ljudi, da ostanejo varni na spletu. 
Osveščanje otrok in mladih o spletnem nasilju, zlorabah in 
kriminalu ter opremljanje z orodij in veščinami za pomoč je 
ključnega pomena. Predmet razprave je bil tudi način seznanjanja 
javnosti s problematiko škodljivih vsebin.  
V kontekstu marketinga, kjer so otroci in mladi ciljna publika, je 
pomembno, da je zakonski okvir dobro definiran. 

1.on-line srečanje (3. 5. 2018) Sestanek je bil namenjen telefonom za pomoč; Ciprčani, Romuni 
in Španci so predstavili svoje dejavnosti za njihovo promocijo. 
Vsak center je predstavil svoje projekte, ki so vezani na digitalne 
medije in televizijske oglase. 
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2.on-line srečanje (3. 5. 2018) Predstavnik Netflixa je predstavil nekaj novosti, ki se nanašajo na 
osveščanje staršev, starševski nadzor in zaščito pred ogledom 
vsebin, ki niso primerne otrokovo starost. Izpostavili so nanizanko 
"13 razlogov zakaj", ki je namenjena osveščanju mladih, staršev in 
učiteljev za prepoznavanje in pomoč ob samomorilnem vedenju.  

3.on-line srečanje (21. 8. 2018) Beseda je tekla o novemu trendu Momo, groteskni japonski 
skulpturi, ki kot spam starši otroke. Objave v medijih so nakazo-
vale, da bi lahko šlo za novo potencialno nevarno igrico, ki otroke 
nagovarja k rizičnemu vedenju. Vendar se je izkazalo, da je to le 
produkt medijskega pisanja, ki ni temeljil na resničnih informacijah. 

 

Portal Better internet for Kids (BIK) – poročanje o primerih 

Cilj Digitalne agende za Evropo je poskrbeti, da bo enotni evropski digitalni trg, ki se opira na hitre in 

ultra hitre internetne povezave, prinesel trajne gospodarske in družbene koristi. Otroci so na internetu 

posebej ranljivi; vendar pa jim po drugi strani internet zagotavlja tudi možnosti, da dostopajo do 

znanja, komunicirajo, razvijajo svoje spretnosti in izboljšujejo svoje zaposlitvene možnosti in 

zaposljivost. Strategija "Boljši internet za otroke" (BIK) predlaga vrsto ukrepov, ki jih morajo izvesti 

Komisija, države članice in celotna vrednostna veriga industrije.  

V letu 2018 smo na portalu BIK objavili primere svetovanj na temo varne rabe interneta. Tematike 

primerov so se nanašale na naslednje vsebine: stiki preko spleta, sovražni govor, "sexting", spletne 

prevare, Instagram, "sextortion" (izsiljevanje za spolne usluge), vdori v profile.  

 

Varni kotiček  

V novičkah, ki jih mesečno izdaja ZPMS, pripravljamo rubriko Varni kotiček, kjer naše bralce 

opozarjamo na težave, ki jih srečujejo na internetu. V 2018 smo predstavili naslednje tematike: 

Youtube; Dan varne rabe interneta 2018; Naj nas všečki ne zasvojijo (vir: safe.si); Tehnologija 

pomembno vpliva na prijateljstva mladih; Družabna omrežja in osebne informacije; Izpostavljenost 

otrok in mladostnikov digitalnemu marketingu; Izobraževalni videi na temo spletnih zlorab otrok in 

mladostnikov; Opozorila Google Chrom za plačljive mobilne naročniške storitve; V čem je težava, če 

fotografije otrok objavljamo na Facebooku (vir: safe.si).  

 

Dan varne rabe interneta 

Dan varne rabe interneta je potekal 6. februarja pod sloganom "Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: 

prijaznejši internet se začne s teboj." Cilj je bil spodbuditi uporabnike interneta k ustvarjanju 

prijaznejšega interneta za vse, še posebej za najmlajše, ter povabiti k spoštljivi komunikaciji.  

 

Izobraževanje SAFE.SI izvajalcev 

29. septembra sta strokovni sodelavki Sandra Murk in Maša Blaznik v prostorih Zavoda MISSS izvedli 

2-urno izobraževanje na temo samomora in samomorilnega vedenja med mladimi za SAFE.SI izvajalce 

delavnic. Predstavitev je zajemala osnovne informacije o samomoru, statistiko samomorov, dejavnike 

tveganja, opozorilne znake, ovire pri iskanju pomoči, naša vloga in vloga vrstnikov, kako pomagati- 

konkretno, tukaj in zdaj, kakšna vprašanja zastavljati in kako jih postaviti, kako poslušati, kako se 

fokusirati na vire, govorili smo o izjemi zaupnosti, kam napotiti mladostnika in kakšna pomoč je na 

voljo. Udeleženci so aktivno zastavljali vprašanja in pridobljeno znanje preiskusili v igrah vlog.  
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Projekt Prava zveza 

V projektu Prava zveza, katerega nosilec je Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, 

sodelujemo TOM telefon®, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo 

informacijski center Legebitra, Zavod Mladi zmaji, Iz principa in Društvo za nenasilno komunikacijo. 

Ciljna skupina so mladi, ki se izobražujejo na območju Mestne občine Ljubljana. S projektom želimo 

doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja in lastno nasilno vedenje ter da znajo ustrezno 

ukrepati ob nasilju. Vsakoletne dejavnosti projekta zajemajo sodelovanje na izobraževanju članov 

mreže, prostovoljcev in širše javnosti ter sodelovanje na raznih informativno-promocijskih dogodkih. 

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za mladino. 

 

Mreža Prava zveza #Sem za nenasilje  

27. maja je na Plati v Zalogu potekal dogodek z naslovom "Z nogometom, plesom in glasbo proti 

diskriminaciji". Predstavniki nevladnih organizacij, združenih v Pravi zvezi, smo se družili z otroki in 

mladostniki, se pogovarjali o naših dejavnostih in vrstah pomoči, ki jih naše organizacije lahko nudijo. 

 

Stojnica na Prešernovem trgu #Sem za nenasilje 

 22. junija smo se predstavili na stojnicah na Prešernovem trgu, katerih namen je bil promocija 

nenasilja. Pod skupnim geslom #sem za nenasilje so prisotne organizacije privabljale ljudi, informirale 

o svojih programih in o Pravi zvezi s poudarkom na nenasilju. 

 

Koncert ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi v okviru Prave zveze 

19. oktobra smo sodelovali pri koncertu ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki je potekal v Kinu Šiška. 

V preddverju smo imeli mizo s svojimi gradivi; v odmoru se je vrtel tudi naš promocijski video.  

 

Izobraževanje mreže Prava zveza  

V letu 2018 smo izvedli skupno izobraževanje mreže na temo nasilja med mladimi. Izobraževanje je 

potekalo 26. 9. v prostorih Mladih zmajev v Zalogu. Poleg TOM telefona so sodelovali še Društvo SOS 

telefon, Legebitra, Mladi Zmaji Bežigrad Mladinc in Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi.  

Strokovni sodelavki Maša Blaznik in Sandra Murk sta izvedli predstavitev z naslovom "Mladi in splet"; 

glavni poudarek je bil na oblikah in posebnostih spletnega nasilja, e-zlorabah otrok in mladostnikov, 

smernicah za pravilno ukrepanje in kakšno pomoč jim nudimo svetovalci TOM telefona. Predstavili sta 

najbolj pogoste primere spletnega nasilja in zlorab zaradi katerih otroci in mladostniki iščejo našo 

pomoč in spregovorili o vedenju in doživljanju mladih v obdobju poplave modernih informacijskih 

tehnologij in različnih družbenih omrežij.  

 

Delovanje nacionalne mreže 

Svet Nacionalne mreže TOM je izvedel 1 korespondenčno sejo (22. 3. 2018) in se sestal na 2 rednih 

sejah (10. 5. in 9. 10. 2018). Srečanje supervizorjev je bilo 26. 11 2018. V letu 2018 smo se prijavili na 

tri enoletne razpise: Mestna občina Ljubljana (MOL) – javna dela 2018, Zavor RS za zaposlovanje – 

Javna dela 2018 in Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO). V letu 

2018 so TOM telefon sofinancirali Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(Nacionalna mreža TOM) 2015–2019, Evropska komisija kot konzorcijski partner (Center za varnejši 

internet Slovenije) 2016–2018, Zavod RS za zaposlovanje in MOL (Javna dela in projekt Prava zveza), 

FIHO in Telekom Slovenije. 
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Promocija 

Izdali smo dva nova plakata in zloženko, katerih cilj je dodatno promovirati vse tri oblike svetovanja, ki 

jih nudimo otrokom in mladostnikom. S finančno pomočjo MJU, FIHO in s sofinanciranjem Evropske 

unije, Instrumenta za povezovanje Evrope, smo izdelali promocijske bandane, nahrbtnike in skodelice, 

ki jih otrokom in mladostnikom delimo na raznih dogodkih in ob nagradnih igrah na Facebooku. 

Za Facebook objave smo 

v drugi polovici leta 

naredili vsebinski in 

časovni plan (6 objav na 

teden) ter ga uspešno 

realizirali. Od januarja do 

decembra smo povečali 

število všečkov TOMove 

FB strani za 621 (z 933 na 

1554), kar je 66,5-odsto-

tno povečanje.  

Spletna stran www.e-tom.si je imela 28.037 enkratnih obiskovalcev in 72.376 ogledov strani. V letu 

2018 je bilo v različnih medijih objavljenih 84 prispevkov o TOM telefonu (članki, promocijo telefona, 

objava številke, tiskovne konference itd.)  

 

Dogodki in sodelovanje z drugimi 

 

Veseli dan prostovoljstva  

Veseli dan prostovoljstva je potekal 17. maja med 13. in 17. uro na Prešernovem trgu v Ljubljani. Na 

stojnici ZPMS se je predstavljal tudi TOM telefon. Obiskovalcem smo predstavljali naše delo, delili 

letake, lahko pa so tudi izpolnili prijavnico za prostovoljce.  

 

Festival nevladnih organizacij LUPA  

Festival nevladnih organizacij LUPA je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, 

osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter njihovih dosežkih. Na naši stojnici 

so nas mimoidoči lahko obiskali 13. 9. na Prešernovem trgu v Ljubljani.  

 

Pošiljanje plakatov in letakov 

V prvih dneh septembra 2018 smo poslali plakate in letake TOM telefona na vse osnovne in srednje 

šole, zdravstvene domove, knjižnice, centre za socialno delo ter ostale organizacije in institucije, ki se 

ukvarjajo z mladimi.  

 

TOM tiskovna konferenca in rojstni dan TOM telefona® 2018 

Ob TOMovem rojstnem dnevu, 27. 11., je potekala tiskovna konferenca z naslovom "Ti lahko internet 

pove, kdo si?". O pomenu in vlogi interneta pri odraščanju mladostnikov v digitalni dobi so spregovorili 

dr. Albert Mrgole, predsednik TOM telefona, in predstavniki partnerjev v projektu Center za varnejši 

internet Slovenije: Fakultete za družbene vede (Safe.si in Spletno oko), Arnes-a in MISSS-a. 

 

 

 

933

1554

všečki TOM telefon® Facebook 
strani 2018

http://www.e-tom.si/
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TOM telefon v oddaji Svet na Kanalu A 

17. maja je strokovna vodja NM TOM telefona v oddaji Svet na Kanalu A predstavila delovanje telefona 

in najpogostejše tematike, zaradi katerih otroci in mladostniki poiščejo našo pomoč. Izpostavili so 

predvsem t.i. seksting (ang. sexting), kjer gre za izdelavo in izmenjavo fotografij, videoposnetkov in 

tekstovnih sporočil s seksualno vsebino, in težavah, ko se takšni posnetki znajdejo na internetu oz. 

razširijo med več ljudi. 

 

Posvet Vloga mladinskega sektorja na področju duševnega zdravja mladih 

13. decembra se je Maša Blaznik udeležila posveta z naslovom "Vloga mladinskega sektorja na področju 

duševnega zdravja mladih" v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije in Mreže MaMa. Na posvetu je 

sodelovala s predstavitvijo delovanja TOM telefona z naslovom "Telefonsko in spletno svetovanje 

mladostnikom". Na srečanju smo različne nevladne organizacije predstavile dejansko in potencialno 

vlogo mladinskega sektorja in nevladnih organizacij pri izvajanju preventivnih in drugih dejavnosti na 

področju duševnega zdravja mladih, pri čemer je beseda tekla tudi o Nacionalnem programu 

duševnega zdravja 2018–2028. Predstavitev TOM telefona je bila na predlog organizatorja dogodka 

usmerjena predvsem na spletne kanale svetovanja. 

 

Child Helpline International 

Child Helpline International je organizacija, ki povezuje 178 članic – telefonov za pomoč otrokom v 

stiski iz 146 držav, med katerimi je tudi TOM telefon. Informacije, stališča, znanja in podatke, ki jih 

zbirajo od svojih članic, partnerjev in zunanjih virov, uporabljajo za krepitev sistemov zaščite otrok na 

nacionalni, regionalni in globalni ravni. V letu 2018 na tem področju nismo izvajali nobenih aktivnosti.  
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3.2 SOCIALNO-HUMANITARNI PROGRAMI 

 

S socialno-humanitarnimi programi zmanjšujemo socialno izključenost 

otrok, mladostnikov in družin po vsej državi. Pomagamo na različne 

načine, predvsem finančno (plačilo računov) in materialno (oblačila, 

hrana, oprema za stanovanja, šolske potrebščine in drugo).  

Ukrepi države v zadnjih letih gredo v prid nižji stopnji revščine, 

izboljšanju gospodarskega položaja, itd. Glede na indeks socialne 

pravičnosti4 je Slovenija na 5. mestu, pri preprečevanju revščine otrok 

pa smo na 3. mestu. 

Kljub temu pa podatki kažejo, da pod pragom revščine v Sloveniji še vedno živi 49.000 otrok (12,8 % 

vseh otrok). V primerjavi z letom 2016 se je ta stopnja povišala (leta 2016 je bila 11,9 %). Slovenija se 

je zavezala k doseganju 1. cilja Agende 2030, in sicer: zmanjšanje revščine otrok za polovico.  

Po podatkih Statističnega urada RS je stopnja tveganja revščine v letu 2017 znašala 13,3 %, kar je za 

0,6 odstotne točke manj kot v letu poprej. Prag tveganja revščine za štiričlansko družino, sestavljeno iz 

dveh odraslih in dveh otrok, mlajših od 14 let, je znašal 1335 € na mesec. V Sloveniji je z dohodkom, 

nižjim od praga tveganja revščine, živelo približno 268.000 oseb (12.000 manj kot v prejšnjem letu), od 

tega je bilo 49.000 mladoletnih otrok (12,8 %; kar je za 0,9 % več kot v letu poprej).5  

 

3.2.1 POMOČ SOCIALNO ŠIBKEJŠIM DRUŽINAM  
 

V okviru socialno-humanitarnega programa deluje Komisija za socialna vprašanja in humanitarne 

projekte pri ZPMS. Komisija je na štirih rednih sejah obravnavala 131 prošenj za pomoč (138 manj kot 

v letu 2017) in razdelila pomoč v višini 48.308 €.  

Komisija ni odobrila vseh prošenj družin za pomoč, in sicer tistih, ki: 

- so že prejeli pomoč v letu 2017 ali 2018; 

- imajo polnoletne otroke,  

- niso oddali popolne dokumentacije za vključitev v humanitarni program.  

ZPMS je s pomočjo RTV SLO v oddaji Tednik, v rubriki "Pomagamo", v letu 2018 predstavila zgodbe 

šestih družin. Gledalci so tem družinam namenili pomoč v skupni višini 51.236,06 €. Novost v letu 

2018 je, da lahko gledalci pomagajo tudi s pošiljanjem SMS na 1919 s ključno besedo TEDNIK in 

prispevajo 1 € (poleg ključne besede TEDNIK5 in klica na 090).  

  

                                                           
4 Indeks socialne pravičnosti je študija, v kateri na podlagi 35 kriterijev raziskujejo šest različnih dimenzij socialne 

pravičnosti - revščino, izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, medgeneracijsko pravičnost in socialno vključenost 
ter nediskriminacijo. 
5 Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, Slovenija, 2017; Statistični urad RS, 14. 6. 2018 



29 
 

3.2.2 POMEŽIK SONCU® 
 

Sodoben čas je povzročil veliko 

ekonomsko in socialno razliko med 

otroki. Vse več jih je med počitnicami 

ostajalo doma, prepuščeni sami sebi in 

ulici. Leta 1998 je za ZPMS to pomenilo 

odgovornost in izziv za ukrepanje.  

Da bi zmanjšali socialno izključenost in 

otrokom zagotovili enake možnosti za 

kakovostno preživljanje počitnic smo se pri ZPMS odzvali s humanitarno pobudo za zbiranje sredstev 

za financiranje letovanj otrokom iz socialno in materialno ogroženih družin Pomežik soncu®. Osnovni 

namen programa je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, brezplačne, sproščujoče, 

varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno 

delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater. Otroke in mlade vključimo v letovanje skupaj z otroci, 

ki letujejo samoplačniško. Programi na letovanjih so zasnovani tako, da delujejo preventivno in 

spodbujajo pozitivne vrednote pri otrocih in mladih. 

 

V okviru programa Pomežik soncu smo v letu 2018 izvedli naslednje ključne dejavnosti: 

 

Zbiranje sredstev  

ZPMS je z akcijo zbiranja sredstev začela 5. maja, ko smo v časopise Delo, Slovenske novice, Dnevnik in 

Nedeljski dnevnik vložili 220.100 vloženk z obrazcem UPN, s prošnjo za darovanje pa smo se obrnili 

tudi na 6.704 pravnih in 23.860 fizičnih oseb. S farmacevtsko družbo Lek smo se dogovorili za vlaganje 

6.000 obrazcev v njihovo interno glasilo Kolektiv, ki ga dobijo vsi zaposleni v Leku. Humanitarni 

program je bila predstavljen na zadnji strani kataloga Počitnice in dejavnosti 2018, ki ga v 40.950 

izvodih ljubljanske zveze in društva. Akcija zbiranja sredstev se je zaključila 21. junija, ko je Nacionalni 

odbor za prosti čas in letovanja razdelil zbrana sredstva in z organizatorji sklenil pogodbe.  

 

Interni razpis in razdelitev sredstev  

ZPMS je 17. maja objavila Interni razpis za izbiro organizatorjev letovanj otrok iz socialno ogroženih 

družin. Na interni razpis za sredstva Pomežik soncu® 2018 se je prijavilo 25 organizatorjev letovanj. Po 

zaključku zbiranja sredstev je ZPMS po sklepu Nacionalnega odbora za prosti čas in letovanja odobrila 

razdelitev 163.920 € sredstev. V ta sredstva so vključena tudi sredstva, ki jih je ZPMS pridobila na 

razpisu FIHO (podatki pri zbiranju sredstev pod programom Letovanja).  

 

Promocija in oglaševanje  

Za promocij programa smo natisnili 2.300 plakatov, ki smo jih poslali na vse osnovne in srednje šole, 

članicam ZPMS, centrom za socialno delo, zdravstvenim domovom in bolnicam. Povezali smo se s 

podjetjem Media bus, d.o.o., ki je poskrbelo, da je bilo dva meseca 6 avtobusov Ljubljanskega 

potniškega prometa, ki so vozili po najbolj frekventnih progah, na zadnji strani opremljenih s 

predstavitvijo programa. Sodelovali smo tudi s podjetjem Europlakat; natisnili smo 400 plakatov za 

'citylight' panoje, Europlakat pa nam je omogočil brezplačni najem oglasnega prostora na top lokacijah 

v večjih mestih po Sloveniji. V maju se je na našo prošnjo za brezplačno oglaševanje humanitarnega 

programa Pomežik soncu® odzvalo 15 tiskanih in radijskih medijev. 
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Dobrodelni koncert "Otroci za otroke" 

"Otroci za otroke" postaja tradicionalen dobrodelni koncert pod okriljem ZPMS, ki je nastal na pobudo 

otrok iz Otroškega pevskega zbora Osnovne šole Nove Jarše – Rock mulčkov. Več kot 100 otrok je 

spretno vodil zborovodja Emir Jušič. Na Kongresnem trgu so se jim v soboto, 9. junija, v okviru festivala 

Junij v Ljubljani, pridružili Grega Skočir (Big Foot Mama), Hamo (Tribute 2 Love), Neisha in Mala šola 

rokenrola, Tina Marinšek, Tinkara Kovač, Dan D, Klemen Klemen, Orlek, MRFY, BO! in Koala Voice, 

otroci iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in Otroški pevski zbor OŠ Koper. S plesno točko sta 

koncert popestrila plesalca Nastija Fijolič in Klemen Pirman. 

Med prenosom koncerta na TV Slovenija, 16. 6., so se v kontaktnem centru NLB v podporo dogodku 

zbrali znani Slovenci, ki so dvigovali slušalke za tiste, ki so pripravljeni pomagati in omočiti letovanja 

otrok iz socialno šibkejših okolij. Tam so bili voditelj Jože Robežnik, igralka Marijana Brecelj, raper 

Zlatan Čordić-Zlatko, paraolimpijska športnika Jernej Slivnik in Patrik Jagodic, mag. Franc Hočevar, 

Darja Groznik, Uroš Brezovšek in Breda Krašna. Kot prostovoljci so bili prisotni tudi zaposleni iz 

kontaktnega centra NLB.  

Tako na koncertu kot tudi v klicnem centru je vladala posebna energija, kakršno lahko pričarajo samo 

otroci. Zato ne preseneča, da so rock ritmi napolnili Kongresni trg in pred televizijske sprejemnike 

privabili res veliko gledalcev. Zbrali smo namreč več kot 35.000 € za letovanja otrok prek 

humanitarnega programa Pomežik soncu®. 

 

3.2.3 AKCIJA "POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE"  
 

V dobrodelni akciji "Poštar Pavli polni šolske torbe", ki smo jo že šestič 

izpeljali v sodelovanju s Pošto Slovenije, je bilo od 2. julija do 10. avgusta 

zbranih več kot 14.000 različnih šolskih potrebščin, z SMS-ji in denarnimi 

nakazili pravnih in fizičnih oseb, ki so se zbirala do 9. oktobra, pa 7350 €. 

Šolske potrebščine je 34 društev, članic ZPMS, razdelilo 1.500 otrokom, ki 

jim starši zaradi socialne stiske sicer ne bi mogli omogočiti brezskrbnega 

vstopa v šolo. Poleg posameznikov so pri zbiranju šolskih potrebščin 

sodelovala tudi različna podjetja: POT Ljubljana, BIMO Kranj, SWEET RANDI 

iz Šempetra pri Gorici ter FTN iz Miklavža na Dravskem polju, ki so 

prispevala različne šolske potrebščine (peresnice, copate, beležke, ravnila, 

sladki program).  

 

3.2.4 SAPRAMIŠKIN SKLAD  
 

Sapramiškin sklad je namenjen pomoči 

otrokom s posebnimi potrebami iz 

socialno ogroženih družin. S pridobljenimi 

sredstvi pomagamo otrokom in družinam 

pri nudenju psihosocialne pomoči, plačilu 

fizioterapij, plačilu oz. doplačilu zdrav-

stvenih in drugih pripomočkov ter izobra-

ževanju staršev. V letu 2018 smo iz Sapramiškinega sklada pomagali trem družinam s sredstvi v višini 

dobrih 2200 € 
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3.2.5 ŠTIPENDIJSKI SKLAD NIVEA – PODARITE NAM MODRO SRCE 
 

V letu 2018 je že 12-ič zapored potekala akcija 

Nivea – podarite nam modro srce.  

Od 29. januarja do 27. februarja se je štipendijski 

sklad NIVEA obogatil za 20.000 €, ki smo jih v 

šolskem letu 2018/2019 namenili 16 dijakinjam 

in dijakom.  

S pomočjo Štipendijskega sklada Nivea smo s 

štipendijami do sedaj na poti do izobrazbe 

pomagali že 94 otrokom in mladostnikom iz 

socialno šibkejšega okolja. Akcija se je uradno 

zaključila 1. marca z dogodkom, na katerem so se zbrali otroci, Niveine štipendistke in ambasadorji 

dobrodelne akcije Saša Dončić, Matic Rebec, Dejan Zavec, Rok Perko in Primož Kozmus.  

 

3.2.6 DRUGE DOBRODELNE AKCIJE V LETU 2018 
 

Akcija Colgate Palmolive 

V marcu smo s podjetjem Colgate Palmolive sodelovali v akciji zbiranja sredstev za Sklad družin pri 

ZPMS. 10 centov od vsakega prodanega izdelka Ajax so namenili za družine in otroke v stiski ter tako 

zbrali 3500 €. 

 

Dobrodelna akcija "Podari svoj par"  

Skupaj z Alpino smo že tretjič uspešno izpeljali akcijo "Podari svoj par", v kateri smo zagotovili toplo 

obutev za družine v stiski. Od tega je Alpina podarila 300 novih parov, 1250 pa so jih dobri ljudje prinesli 

v Alpinine prodajalne. S podporo ambasadorjev akcije Tomaža Klepača in Iztoka Gustinčiča je akcija 

dosegla velik krog ljudi, zato je bil odziv še boljši kot prejšnja leta. Zbrano obutev smo razdelili 19 

društvom po Sloveniji, članicam ZPMS, ki so se prijavile na interni poziv k sodelovanju. 

 

Donacija L'occitane 

S pomočjo L'occitane Slovenija in razprodanih dobrodelnih škatlic smo letos zbrali 1800 €, s katerimi 

smo otrokom iz socialno šibkejših družin zagotovili primerne okulistične pripomočke ali zdravljenje.  

 

Donacija knjig Mohorjeve družbe v Celovcu 

Mag. Sigrid Berka, avstrijska veleposlanica v Sloveniji, in dekan, mag. Ivan Olip, predsednik Mohorjeve 

družbe v Celovcu, sta 6. marca v Trubarjevi hiši literature izročila vrednostne bone devetim nevladnim 

organizacijam, ki so prejele knjige v skupni vrednosti 50.000 €. ZPMS je prejela donacijo v knjigah v 

vrednosti 9000 € in jih namenila društvom po Sloveniji, članicam ZPMS. 

 

Dobrodelni frizerski maraton 

Na pobudo Frizerskega salona Neška so frizerji med Argonavtskimi dnevi na Vrhniki priredili 

dvanajsturni frizerski maraton, na katerem so zbrali kar 2550 €, ki so jih podarili ZPMS za letovanja 

otrok iz socialno ogroženih družin v okviru humanitarnega programa Pomežik soncu® in za nakup 

šolskih potrebščin v okviru akcije "Poštar Pavli polni šolske torbe".  
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Dražba čevljev Jakova Faka 

V marcu je Hitradio Center v sodelovanju z ZPMS izvedel dobrodelno dražbo čevljev za smučarski tek 

Jakova Faka. Čevlje, v katerih je tekmoval in treniral naš večkratni svetovni prvak in dobitnik olimpijskih 

kolajn, je kupilo podjetje Easy Life, d.o.o. iz Maribora. Izkupiček 1000 € je bil namenjen obetavnemu 

mlademu športniku, kateremu smo poravnali obveznosti do kluba, kupili potrebno opremo ter pokrili 

stroške treningov in letnih priprav.  

 

Donacije šolskih potrebščin  

V letu 2018 so različne šolske potrebščine donirala podjetja Halcom, d.d., Lidl Slovenija, d.o.o., in 

KPMG Slovenija ter Košarkarski klub Petrol Olimpija Ljubljana. Podjetje Acron, d.o.o., je podarilo več 

kot 700 barvic v okviru projekta "Z barvicami do nasmeha" in šolske potrebščine v vrednosti 3600 € 

v okviru projekta "Rišem za prijatelja". Na dobrodelnem Tuševem Teku barv so za šolske potrebščine 

zbrali 2000 €. Dobrodelni pa so bili tudi v Muzeju iluzij, kjer so s pomočjo obiskovalcev v vodnjaku želja 

nabrali 1000 €, ki so šli prav tako v sklad, namenjen nakupu šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za 

otroke iz socialno ogroženih družin.  

 

Akcija "Žoga kot otroško darilo za praznične dni" 

Z akcijo "Žoga kot otroško darilo za praznične dni" sta se SportForum Slovenija – Društvo za promocijo 

športa Slovenije in ZPMS, skupaj s številnimi športnimi zvezami, podjetji, športnimi klubi in društvi ter 

posamezniki, ponovno odločila pomagati pri obdarovanju otrok z žogami kot samostojnimi darili. Z 

novimi žogami, zbranimi v dobrodelni akciji, smo obdarili otroke iz socialno nespodbudnih okolij. 

 

Dobrodelni vikend na RTV 

Po lanskem izjemnem odzivu je Razvedrilni program Televizije Slovenija v sodelovanju z ZPMS že drugo 

leto zapored izpeljal projekt Dobrodelni vikend. Med 7. in 9. decembrom so v oddajah Vem!, Slovenski 

pozdrav, Vse je mogoče in Vikend paket s pomočjo gledalcev, tekmovalcev in partnerja projekta, 

podjetja Lidl Slovenija, za osem družin v stiski zbrali kar 43.181 €. 

 

Veseli december 

V decembru se je prostor pod našo jelko zapolnil s hrano, oblačili, igračami, šolskimi potrebščinami, 

družabnimi igrami, žogami in drugimi dobrinami, ki so jih pripevale tako pravne osebe kot mnogi 

posamezniki. Poskrbeli smo, da so še pred prazniki prispele k družinam po vsej Sloveniji.  

Lepše praznične dni so z materialnimi in finančnimi donacijami pričarali družba Eurospin, Medico-

pharmacia, d.o.o., Airabela, d.o.o., zaposleni v A1, študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

Slovenske specialkarke, Veseljak TV in Radio Veseljak in še mnogi drugi.  

 

Veseli december na Obali 

"Hladilnik toplega srca" je zagotovo postala največja dobrodelna akcija na Obali, saj je letos močno 

presegla lanskoletni izkupiček. Ekipa radia Capris je skupaj s poslušalci vse do zadnjega decembrskega 

dneva poskrbela, da se je za družine v stiski z Obale zbralo kar 14.000 € in več kot 3,5 tone hrane in 

higienskih izdelkov.  
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3.3 PROGRAMI ZA PROSTI ČAS IN LETOVANJA  
 

ZPMS pomaga svojim članicam pri organiziranju letovanj, zimovanj in različnih prostočasnih dejavnosti 

za otroke, mladostnike in družine. Pomembno vpliva na politiko prostega časa otrok in mladostnikov v 

kraju, kjer živijo, in na nacionalni ravni. Spodbuja posameznike in organizacije, ki lahko prispevajo k 

zagotavljanju dobrih pogojev za pripravo in izpeljavo teh programov. Poleg tega lahko pridobi številne 

posameznike, ki so pripravljeni del svojega prostega časa ali profesionalnih strokovnih znanj nameniti 

mladim. ZPMS in njene članice so vezni člen med potrebami in interesi otrok in mladih s svetom 

odraslih, z institucijami in organizacijami, ki skladno s svojim temeljnim poslanstvom želijo, hočejo ali 

morajo ponuditi možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa. 

 

3.3.1 ZIMOVANJA, LETOVANJA IN ZDRAVSTVENA LETOVANJA  

 

Zimovanja in Letovanja so tradicionalni program organiziranja različnih oblik kakovostnega preživljanja 

prostega časa otrok in mladostnikov. Deluje na načelih prostovoljstva in enakih možnosti za vse otroke. 

Dejavnosti programa se nanašajo na: 

a) organizacijo zimovanj za otroke in mladostnike; 

b) organizacijo letovanj iz socialno manj spodbudnih okolij v 

okviru progama Pomežik soncu; 

c) organizacijo letovanj otrok s posebnimi potrebami, ki se 

financirajo iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v RS (FIHO);  

d) organizacijo letovanj otrok s posebnimi potrebami iz socialno 

manj spodbudnih okolij s spremljevalci, ki jih omogočajo sredstva od prodaje gobastih krp 

Pomežik soncu. 

 

Zimovanja smo ponovno obudili v letu 2017. V letu 2018 je ZPMS vsa sredstva, ki jih je zbrala, razdelila 

8 organizatorjem zimovanj (MDPM Ajdovščina, MDPM za Goriško, ZPM Domžale, ZPM Ljubljana Moste 

Polje, ZPM Ljubljana Vič Rudnik, ZPM Maribor, ZPM Krško in ZLRO). Otroci so zimovali v počitniških 

domovih v Trenti, Srednjem vrhu nad Gozdom Martuljkom, na Pohorju, v Kranjski Gori, v Pacugu, na 

Golteh in na Krvavcu. Skupaj je zimovalo 123 otrok.  

Organizatorji letovanj so v poletnem času peljali na letovanje 10.927 otrok, od tega 2245 otrok 

popolnoma brezplačno. ZPMS je za letovanja namenila 202.726,88 € in s sredstvi omogočila letovanje 

1066 otrokom in 33 spremljevalcem.  

Na razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so naši organizatorji zdravstvenih letovanj 

neposredno prejeli 1.140.356,43 €. Za zdravstvena letovanja so porabili 997.926,21 €, s pomočjo 

katerih je letovalo 4029 otrok oz. so organizatorji izvedli 37.871 nočitev. Izkoristek (porabljenih) 

sredstev v letu 2018 predstavlja 86 % odobrenih, leta 2017 je bil 88 %. Na območjih upravnih enot 

Sežana, Jesenice, Trbovlje, Vrhnika in Nova Gorica je bilo porabljenih manj kot polovico sredstev, ki so 

bila namenjena za zdravstvena letovanja. 

 

e) organizacijo izobraževanj organizatorjev in izvajalcev letovanj; 

V letu 2018 je Nacionalni odbor za prosti čas in letovanje (NOPČL) organiziral dva seminarja za 

pedagoške vodje na letovanjih, in sicer:  
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1.seminar, 18./19. 5, Hostel Center Savudrija,          
76 udeležencev  

Udeleženci so poslušali tri predavanja:  
"Nasilje med otroki in mladimi" – Matic Munc; 
"Izzivi pedagoških vodij in protokoli pri delu na 
letovanju" in "Timsko delo: zaupanje in 
povezanost ekipe vzgojnega kadra na letovanju" 
–Katja Bizjak in Damjan Habe. 

2. seminar, 26./27. 10., Hostel Bežigrad Umag, 
37 udeležencev 

Udeleženci so poslušali dve predavanji:  
"O ADHD, čustveni in vedenjski stiski otrok" –  
Katje Kumše Džindžinovič in  
"Komunikacija s starši" – Familylab Slovenija. 

Na obeh izobraževanjih so si udeleženci ob koncu izmenjali izkušnje in dobre prakse na letovanjih. 

 

f) zbiranje in razdelitev sredstev za letovanja in zimovanja;  

ZPMS je na Javnem razpisu za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019 pridobila sredstva za organizacijo 

letovanj za otroke iz socialno ogroženih družin v višini 21.598,50 € in za organizacijo letovanj otrok s 

posebnimi potrebami v višini 16.126,88 €. NOPČL je 17. maja objavil 3 interne razpise za letovanje 

otrok iz sredstev ZPMS: na interni razpis za sredstva Pomežik soncu® 2018 se je prijavilo 25 

organizatorjev letovanj; na interni razpis za sredstva FIHO 23 organizatorjev letovanj; na interni razpis 

za sredstva za letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin 19 organizatorjev.  

NOPČL je na svoji 8. seji, ki je bila 20. junija, sprejel sklep o razdelitvi sredstev za letovanje otrok 

Pomežik soncu® in FIHO za leto 2018 ter razdelitev sredstev za letovanje otrok s posebnimi potrebami 

iz socialno ogroženih družin za leto 2018. Z organizatorji letovanj so bile sklenjene pogodbe. Vsi otroci 

so letovali v kapacitetah društev in zvez prijateljev mladine. ZPMS in organizatorji letovanj so v letu 

2018 uspeli skupaj zbrati 2.758.286,26 € sredstev za letovanje otrok in mladostnikov, kar je za 

129.760,80 € več kot leta 2017. 

Glede na zbrana sredstva z akcijo Pomežik soncu® 2018 je bilo za letovanje otrok iz socialno ogroženih 

družin namenjeno 163.920 € za letovanje 577 otrok, za letovanje otrok s posebnimi potrebami pa je 

bilo namenjeno skupno 17.605 € oz. za letovanje 53 otrok. Za letovanje otrok s posebnimi potrebami 

iz socialno ogroženih družin je bilo razdeljenih 11.340 € za letovanje 33 otrok s posebnimi potrebami 

in 11.340 € za 33 njihovih spremljevalcev. 

V tabeli (glej stran 36) so predstavljeni različni viri financiranja letovanj naših članic, v primerjavi med 

leti 2015–2018. Podatke smo prejeli na podlagi poslanih poročil o letovanjih, ki jih pripravijo 

organizatorji letovanj. Iz prikazanega izhaja, da največji delež v letu 2018 še vedno predstavljajo 

sredstva ZZZS, ki so jih organizatorji izkoristili za zdravstveno letovanje otrok (997.926,20 € oz. 36,18 % 

vseh sredstev), temu pa sledijo sredstva staršev (953.204,16 € oz. 34,56 % vseh sredstev). Opazen je 

bistven porast prispevka staršev v primerjavi z letom 2017, saj je višji za 138.256,46 € (16,96 %), opazno 

pa je tudi zmanjšanje donatorskih sredstev na lokalni ravni v primerjavi z letom 2017, in sicer za 

87.368,04 € (35,44 %), kar je razvidno v tabeli in grafu. Zbrana donatorska sredstva ZPMS pa so višja. 

Po zbranih podatkih so članice ZPMS letos na letovanje peljale 10.927 otrok, od tega jih je popolnoma 

brezplačno letovalo 2245 (20,55 %), delno brezplačno 4.566 (41,79 %) in samoplačniško 4.116 (37,66 

%) otrok. V letu 2018 smo tako peljali 909 otrok več na letovanje kot lansko leto (10.018 otrok); v grafu 

2 (glej stran 36) je prikazana struktura letovanja otrok glede na vrsto financiranja v letih 2016–2018. V 

letu 2018 je opazen porast otrok, ki so delno brezplačno letovali, zmanjšalo pa se je število otrok, ki so 

brezplačno oz. samoplačniško letovali. Naj povemo, da v poročilo ni vštetih 1254 otrok, ki jih je ZPM 

Ljubljana Moste-Polje v letu 2018 peljala na letovanje. Iz slednjega lahko sklepamo, da število otrok, ki 

jih ZPMS in njene članice peljejo na letovanje, presega 12.000. 
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Tabela: Sredstva ZPMS in organizatorjev letovanj, namenjena za letovanje otrok v letih 2015–2018 (Vir: poročila)  

 
Graf 1: Sredstva ZPMS in organizatorjev letovanj, namenjena za letovanje otrok v letih 2015–2018. 

Graf 2: Število otrok, ki so letovali v letih 2016–2018. 
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3.4 PROGRAMI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
 

ZPMS ima status delovanja v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, in sicer »kot društvo, 

ustanovljeno z namenom izobraževanja posameznikov in organizacij, staršev, mentorjev, animatorjev 

različnih oblik dela z otroki in mladino ter izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju 

športa, kulture, umetnosti, idr.« 

 

3.4.1 NATEČAJ EVROPA V ŠOLI  
 

Natečaj Evropa v šoli ima bogato tradicijo, razvejano mrežo šol po 

vsej Sloveniji in bogato sporočilno vrednost, saj mlade državljane in 

državljanke opozarja na to, da smo del večje evropske družine. 

Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z 

družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in 

svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in 

solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem 

kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju si želimo v 

okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in 

presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na literarnem, 

likovnem, fotografskem in video področju. 

Natečaj Evropa v šoli poteka na treh ravneh. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer 

mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te izberejo 

najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna 

ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne skupine. 

Avtorji vseh del, ki prispejo na nacionalno raven, njihovi mentorji in tudi ostali sodelujoči so povabljeni 

na nacionalno zaključno prireditev.  

Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalno prireditvijo, ki navadno poteka v tednu, ko praznujemo 

dan Evrope. Mladim ustvarjalcem natečaja podelimo nagrade in priznanja. K sodelovanju na prireditvi 

povabimo znane slovenske glasbenike in ustvarjalce, ki popestrijo kulturni program. Prireditev zadnja 

leta poteka v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani.  

Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli, ki vsebinsko naravnanost in 

slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja. 

 

Ocenjeni stroški natečaja Evropa v šoli so na letni ravni več kot 20.000 €. Vedno znova iščemo dodatne 

možnosti za financiranje programa. V letu 2018 je Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 

sofinanciral izvedbo štirih regijskih prireditev po Sloveniji. Pri zaključnem dogodku smo se povezali s 

Predstavništvom Komisije Evropske unije v Sloveniji, ki je sofinanciralo prireditev in avtobusne prevoze. 

V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo nekaj osnovnošolskim 

nagrajencem omogočili brezplačne počitniške aktivnosti v enem od domov Centra šolskih in obšolskih 

dejavnosti. Knjižne nagrade nam je zagotovilo naše društvo Bralna značka.  
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V okviru programa Evropa v šoli smo v letu 2018 izvedli naslednje ključne dejavnosti: 

 

Nacionalna prireditev  

Zaključni dogodek natečaja, ki je v šolskem letu 2017/2018 potekal na temo "Dediščina okoli nas: Kjer 

preteklost sreča prihodnost", je potekal v sredo, 9. maja, na dan Evrope, v Festivalni dvorani 

Pionirskega doma v Ljubljani. Program je zajemal predstavitev nagrajencev in najboljših del po izboru 

nacionalnih ocenjevalnih komisij, za kulturni program pa sta poskrbela ambasadorja leta kulturne 

dediščine – Rok Terkaj in dr. Igor Saksida, ki sta povezala poezijo in sodobno rap glasbo. Osrednja točka 

prireditve je bil dialog z evropsko komisarko za mobilnost in promet Violeto Bulc, ki je mladim ponudila 

vpogled v svojo pot do dela, ki ga opravlja sedaj. Z osebno zgodbo o svoji mladosti je komisarka otroke 

motivirala in poudarila pomen odprtosti do različnih možnosti. Na šolski ravni je v štirih kategorijah 

natečaja Evropa v šoli 2017/2018 sodelovalo 131 šol oziroma več kot 6.800 učencev in dijakov.  

 

Regijske prireditve Evropa v šoli 

Urad Vlade RS za komuniciranje je v letu 2018 sofinanciral štiri regijske prireditve Evropa v šoli, ki so 

potekale v Postojni, Metliki, Velenju in Krškem. Na prireditvah so podelili priznanja sodelujočim in 

nagrajenim učencem in dijakom, poskrbljeno je bilo tudi za simpatičen kulturni program, ki so ga 

oblikovali otroci. Ogledali so si tudi kratki film "Majhen korak za človeka, velik nasmeh za človeštvo", 

ki ga je priskrbel Urad Vlade RS za komuniciranje.  

 

Nagradni izlet v Rezijo 

V začetku oktobra smo nekatere nagrajence natečaja Evropa v šoli 2017/18, ki so ustvarjali na tematiko 

kulturne dediščine, v sodelovanju z gibanjem Kultura-Natura Slovenija odpeljali na nagradni izlet. 

Učenci, dijaki in mentorji so na poti projekta (Ne)znano zamejstvo najprej spoznali Zgornjesavsko 

dolino s Planinskim muzejem v Mojstrani, Zelenci in Nordijskim centrom Planica, na drugi strani meje 

pa so nam v Muzeju rezijanskih ljudi Rezijani predstavili njihove kulturne posebnosti (predvsem dialekt 

in glasbo) in način življenja v tem odmaknjenem kotičku. Mladi so na izletu spoznali pomembnost 

ohranjanja kulturne dediščine in razmišljanja o tem, kaj vse predstavlja našo dediščino. 

 

Izobraževanje za mentorje za natečaj 2018/2019 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v oktobru organiziralo konferenco z 

naslovom "Nestereotipno o stereotipih", kamor so bili povabljeni tudi mentorji natečaja Evropa v šoli. 

Prvi dan konference je bil namenjen spoznavanju vpliva spolnih stereotipov ter predstavitvi dobre 

slovenske in mednarodne prakse z Islandije, Nizozemske in Finske. Lutkovno gledališčo FRU-FRU je 

odigralo predstavo za otroke Vijolašola, ki ponuja odlično izhodišče za pogovor z otroki o spolnih 

stereotipih. Drugi konferenčni dan so za učitelje potekale praktične delavnice.  

Mentorji Evrope v šoli so tako dobili veliko idej za ustvarjanje v šolskem letu 2018/2019, v katerem 

natečaj poteka pod naslovom Snemimo roza-modra očala: ustvarjajmo družbo enakih možnosti in 

priložnosti za dekleta in fante. 
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3.4.2 MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE 
 

Mladi raziskovalci zgodovine že 49 let raziskujejo lokalno preteklost 

in tako ohranjajo kulturno dediščino. Program strokovno vodi 

Komisija za delo zgodovinskih krožkov, ki vsako leto pripravi novo 

raziskovalno temo in jeseni organizira seminar za mentorje 

zgodovinskih krožkov. Učenci raziskujejo do konca marca 

naslednjega leta, ko morajo poslati pisne elaborate na ZPMS. Aprila 

komisija naloge oceni, maja pa pripravi državno srečanje mladih 

zgodovinarjev, na katerem podeli priznanja in organizira glede na 

raziskovalno temo primeren ogled zanimivosti. 

 

V okviru programa Mladi raziskovalci zgodovine smo v letu 2018 izvedli naslednje ključne dejavnosti:  

 

Državno srečanje mladih zgodovinarjev  

49. državno srečanje mladih zgodovinarjev je bilo organizirano 18. maja v Kulturnem centru Vrhnika v 

sodelovanju z razstaviščem Moja Ljubljanica in Cankarjevo knjižnico. V razpisu raziskovalne teme 

"Migracije" je sodelovalo 22 osnovnošolskih raziskovalnih krožkov z vse Slovenije in preko 300 

krožkarjev. Državnega srečanja se je udeležilo 100 učencev, mentorjev in članov komisije. Učenci so 

predstavili raziskovalne naloge, si ogledali razstavo Moja Ljubljanica in Cankarjevo knjižnico, nato pa je 

sledila podelitev priznanj s kulturnim programom; podelili smo 12 zlatih in 10 srebrnih priznanj. Po 

državnem srečanju raziskovalne naloge izročimo v trajno hrambo Slovenskemu šolskemu muzeju. 

 

Seminar za mentorje  

Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov na razpisno temo "Juhuhu, počitnice so tu! Letovanje otrok 

in družin v preteklosti" je potekal 19. oktobra v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani, s 

katerim redno sodelujemo. Udeležilo se ga je 43 mentorjev. Na seminar smo povabili deset najboljših 

strokovnjakov s področja razpisane teme: dr. Monika Kokalj Kočevar, dr. Marta Rendla, mag. Marjetka 

Balkovec Debevec, Ana Kobal, Majda Struc, Irena Lačen Benedičič, mag. Karmen Novarlič, Monika 

Močnik, Elizabeta Eržen Podlipnik in Suzana Horvat Perne. Po končanem seminarju so si udeleženci 

brezplačno ogledali razstavo (R)evolucija muzeja 1948–2018. 

Kot seminarsko gradivo smo izdali zbornik strokovnih prispevkov sodelujočih predavateljev na 

razpisano raziskovalno temo z naslovom "Juhuhu, počitnice so tu! Letovanje otrok in družin v 

preteklosti" v nakladi 150 izvodov. Sodelujemo tudi z ZRC SAZU, ki poskrbi za brezplačen vpis 

predavateljev v sistem Cobiss.  

 

Promocija 

Za seminar za mentorje zgodovinskih krožkov smo pripravili objavo na Facebook strani ZPMS, ob 

zaključni prireditvi pa smo pripravili sporočilo za javnost, ki smo ga poslali na medijem. 
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4 PROJEKTI IN PRIJAVE NA RAZPISE  
 

ZPMS izvajanje svojih rednih programov dopolnjuje še z vključevanjem v različne projekte. V želji, da 

bi zagotovili sredstva tako za obstoječe kot tudi za nove dejavnosti, pa se aktivno prijavljamo na različne 

domače in mednarodne razpise.  

 

4.1 PROJEKTI V TEKU 

 

V letu 2018 smo kot projektni partnerji sodelovali v projektih Podjetnost v gimnazijah – PODVIG; 

Trajnostno. Lokalno. Globalno. in Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA.  

 

4.1.1 PODJETNOST V GIMNAZIJAH – PODVIG  

 

 
Naslov: Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in 

okoljem v gimnazijah / Podjetnost v gimnazijah – PODVIG; www. https://www.zrss.si/objava/projekt-

podvig; Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Trajanje: 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022; Financerja: 

Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada; Partnerji: Vzgojno-izobraževalni 

zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje 

in matematiko, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, 

Gospodarska zbornica Slovenije, Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, 

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

 

Vloga ZPMS: Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence 

podjetnosti in njenih 15-tih pod-kompetenc pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje ter 

sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Prav pri slednjem vstopi naša organizacija z našimi zvezami 

in društvi. Glede na število srednjih šol, vključenih v projekt, so se za sodelovanje v projektu odločila 

naslednja naša društva in zveze: MZPM Ljubljana, DPM Lavrica, MDPM Postojna – Pivka, ZPM Maribor, 

MDPM za Goriško, MDPM Ajdovščina in ZPM Krško. S številnimi programi in aktivnostmi lahko 

zadostimo več kompetencam hkrati in ne samo eni. Poseben poudarek bo na prostovoljstvu, 

solidarnosti, humanitarnosti, otrokovih oz. človekovih pravicah, itd. V letu 2018 smo se v sklopu 

projekta udeležili sestanka strateškega tima, petih delovnih srečanj in internega izobraževanja o 

sistemu E-MA. Do konkretnejših dejavnosti do sedaj še ni prišlo, saj čakamo, da se šole iz določenega 

okolja povežejo z nami.  

https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig
https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig
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4.1.2 TRAJNOSTNO. LOKALNO. GLOBALNO. 

 

Naslov projekta: Trajnostno. Lokalno. Globalno.; 

http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-

globalno/; Nosilec: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za 

razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč; Trajanje: januar 

2018 – oktober 2020; Financer: Ministrstvo za zunanje zadeve 

Republike Slovenije; Partnerji: konzorcij – Društvo Humanitas, 

Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, 

Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo 

Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene 

narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza 

prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska Karitas, 

Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA. 

Cilj projekta je prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva 

krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter 

globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi 

Slovenija, sprejele septembra 2015. V okviru projekta bo izvedenih več kot 270 dejavnosti, od različnih 

dogodkov po vsej Sloveniji, delavnic globalnega učenja za mlade in izobraževalce, izdaje gradiv, spletne 

ozaveščevalne kampanje, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih postajah.  

 

Vloga ZPMS: V sklopu tega projekta smo načrtovali izvedbo izobraževanj za mentorje natečaja Evropa 

v šoli v letih 2018, 2019 in 2020. Izobraževanje v letu 2018 smo izvedli v sklopu mednarodne konference 

Nestereotipno o stereotipih, ki jo je organiziralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, zato bomo namesto tega v sklopu projekta spomladi 2019 izvedli 4 regijske prireditve 

natečaja Evropa v šoli, nato pa jeseni nadaljevali kot načrtovano. 

 

4.1.3 SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA – SOPA  

 

Naslov projekta: Skupaj za odgovoren odnos do pitja 

alkohola – SOPA; www.sopa.si; Nosilec projekta: Nacio-

nalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo RS za zdravje; 

Trajanje: september 2018–31. 10. 2020; Financerja: 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in 

Republika Slovenija (20 %). Partnerji: zdravstveni domovi, 

centri za socialno delo, policijske uprave, občine in 

nevladne organizacije s področja zdravljenja alkoholizma 

ter druge nevladne organizacije: Društvo za zdravje srca in 

ožilja, Slovenska Karitas, Šent, Športna unije Slovenije, 

Zveza paraplegikov Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije.  

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem 

preprečiti negativne posledice, ki jih ima tvegano in škodljivo pitje alkohola za posameznika in za 

njegove svojce. Pristop SOPA temelji na treh kratkih ukrepih. 

http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/
http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/
http://www.sopa.si/


41 
 

Vloga ZPMS: ZPMS sodeluje pri kratkem ukrepu 3, ki se nanaša na vsakodnevno izvajanje pristopa 

SOPA z ranljivimi skupinami po Sloveniji in prav tako temelji na informiranju o škodljivosti čezmernega 

pitja alkohola in usmerjanju posameznikov k ustreznim virom pomoči. V okviru lastnih dejavnosti s 

pomočjo 8 izvajalcev na terenu informiramo o tveganem pitju alkohola in spodbuja zdrav način 

življenja. Pilotno uvajanje pristopa SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih (Murska Sobota, Gornja 

Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, 

Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj). Dejavnosti na terenu 

so se pričele izvajati konec leta 2018. 

V letu 2018 so se skrbnica pogodbe Breda Krašna in naši terenski izvajalci udeležili enodnevnega 

izobraževanja za izvajanje ukrepa 3 (14. 9. oz. 22.11.) ter 1. skupnega srečanja projekta SOPA (25. 9.) v 

Ljubljani. Pripravili smo Analizo o uvajanju kratkega ukrepa 3 - prvo srečanje SOPA - interdisciplinarnost 

(oddano 16. 11.), Analizo obstoječega stanja glede povezovanje z deležniki, povezovanja in naslavljanja 

alkoholne problematike v obstoječih programih (oddano 26. 11.) ter Poročilo o opravljenih storitvah 

za obdobje od podpisa pogodbe do 31.11. na podlagi pogodbe o sodelovanju v okviru projekta SOPA 

(oddano 31. 11.).  

 

4.2 ODDANE PROJEKTNE PRIJAVE  
 

V letu 2018 je ZPMS aktivno delovala pri prijavah projektov na razpise za pridobivanje sredstev – kot 

prijavitelji smo oddali prijavo na en domač in dva mednarodna razpisa, kot partnerji pa smo se pridružili 

še eni domači in eni mednarodni prijavi. V decembru 2018 smo za področje razpisov in projektnih prijav 

zaposlili novo sodelavko, saj želimo naše delovanje na tem področju še okrepiti.  

 

4.2.1 JAVNI RAZPIS MINISTSTVA ZA JAVNO UPRAVO  

 

Na javni razpis Ministrstva RS za javno upravo za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije 

NVO in prostovoljstva smo prijavili projekt z naslovom "Povezani prijatelji". Nosilec projekta je ZPMS, 

partnerji pa so Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Zveza prijateljev mladine Krško, 

Zveza prijateljev mladine Maribor in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Prijava je bila 

sprva zavrnjena, zaradi – po podatkih FURS-a – neporavnanih davčnih obveznosti enega izmed 

partnerjev. Po podrobnejšem pregledu smo ugotovili, da so temu ni tako, zato smo vložili pritožbo. 

MJU je pritožbi ugodil in našo prijavo umestil v izbirni postopek, na katerem smo bili uspešni. Sklep o 

izboru smo prejeli 12. 12. 2018, dejavnosti pa se bodo pričele izvajati v letu 2019. 

 

4.2.2 RAZPIS EVROPSKE KOMISIJE  

 

Že v letu 2017 smo oddali prijavo na razpis Evropske komisije za preventivo in boj proti nasilju na 

podlagi spola in nasilju nad otroki, a je bila zavrnjena. V letu 2018 smo prijavo ponovno oddali. Naslov 

projekta je "Spremeni. Tvoj odziv je tvoja izbira." Nosilec projekta je ZPMS, v partnerstvu s Filozofsko 

fakulteto UL, Pedagoško fakulteto UL in Savezom društava Naša djeca Hrvatske iz Hrvaške. Projektne 

dejavnosti predvidevajo: raziskavo o prisotnosti telesnega kaznovanja otrok v Sloveniji in primerjavo 

rezultatov z raziskavo iz leta 2005, ozaveščevalne delavnice za otroke (z Gledališčem zatiranih), 

delavnice za pedagoške vodje in svetovalce TOM (z Gledališčem zatiranih), delavnice za starše (z 

Zavodom Vezal), zbornik strokovnih prispevkov s smernicami, itd. Rezultati razpisa bodo znani 

predvidoma v marcu oz. aprilu 2019.  
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4.2.3 RAZPIS SVETA EVROPE  
 

Konec leta 2018 smo kot nosilec projekta oddali projektno prijavo na razpis Sveta Evrope iz programa 

"Democratic and Inclusive School Culture in Operation". Projekt smo naslovili "Državljani prihodnosti", 

glavni cilj projekta pa je bil spodbuditi izvajanje izobraževalnih vsebin o demokratičnem državljanstvu in 

človekovih pravicah v šolah. Rezultate razpisa smo prejeli 8. 2. 2019; projektna prijava ni bila uspešna.  

 

4.2.4 PARTNERSTVO / SODELOVANJE V DRUGIH PROJEKTIH 
 

Razpis EEA in Norveškega sklada za regionalno sodelovanje  

ZIPOM se je kot eden izmed partnerjev prijavil na razpis Norveškega sklada za regionalno sodelovanje. 

Vodilni partner je bolgarska mreža nevladnih organizacij (National Network for Children), sodeluje pa 

še 6 partnerjev iz 6 različnih držav. Vključeni so tudi strokovni partnerji: UNICEF Norway, Eurochild in 

Childpact. Naslov projekta je "Common Challenges – Shared Solutions". Glavni cilj projekta je 

opolnomočiti nacionalne, regionalne in evropske mreže nevladnih organizacij, ki so osredotočene na 

otrokove pravice, da bi okrepili njihovo vlogo pri ohranjanju temeljnih otrokovih pravic in olajšali 

sodelovanje otrok in mladih pri odločanju in razvoju politik. 

Prijavo za prvo fazo izbora smo oddali 29. junija; rezultati v letu 2018 še niso bili znani.  

 

Razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije MDDSZEM 

V septembru  smo se odzvali povabilu Zveze društev gluhih in naglušnih za partnerstvo v projektu "Reci 

diskriminaciji NE! ZA strpno družbo!", ki so ga prijavili na javni razpis za sofinanciranje nevladnih 

organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije Ministrstva RS za delo, družino in enake 

možnosti. Vloga ZPMS v projektu bi bila izvedba delavnic za mlade iz različnih okolij na temi: 

diskriminacija in statusni simbol ter diskriminacija in finančni status. Projektna prijava je bila zavrnjena.  

5 USTANOVA "FUNDACIJA ZPMS ZA OTROKE IN DRUŽINE V SLOVENIJI" 
 

Ustanova Fundacija je nepridobitna, neprofitna in nevladna organizacija ter pravna oseba zasebnega 

prava. Namen ustanove je izvajanje programov za pomoč socialno prikrajšanim otrokom, 

mladostnikom in družinam ter za vzpodbujanje solidarnosti in humanosti. Ustanova dosega ta namen 

predvsem z zbiranjem finančnih in drugih sredstva, ki jih nameni za financiranja različnih programov.  

 

Ustanovo "Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji" je ZPMS sicer 

ustanovila že leta 2003, vendar vse do leta 2016 ni bila aktivna. V letu 2016 

pa se je Upravni odbor ZPMS odločil, da bi Fundacijo aktivirali. Upravni 

odbor ZPMS je tako na svoji seji dne 7. 11. 2016 sprejel sklep, da se imenuje 

novo šest člansko Upravo Fundacije ZPMS. Na seji Upravnega odbora 

ZPMS, 10. 5., je bil sprejet sklep o imenovanju Nadzornega odbora 

Fundacije in o spremembi enega člana Uprave Fundacije ter imenovanje 

nadomestnega člana. 
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Organi Fundacije so: 

 predsednik uprave Alojzij Potočar – mandat od 7. 11. 2016 do 7. 11. 2020 (obdobje štirih let) 

 uprava (člani in članice: Darja Groznik, Uroš Brezovšek, Nataša Luša, Franc Hočevar in Saša 

Mikić) – mandat od 7. 11. 2016 do 7. 11. 2020 (obdobje štirih let) 

 nadzorni odbor (člani in članice: Pavla Peterle Udovič, Jaša Drnovšek in Aleksander Mervar) – 

mandat od 10. 5. 2018 do 10. 5. 2022 (obdobje štirih let) 

 

Uprava Fundacije se je v letu 2018 sestala štirikrat, in sicer: 6. 2., 10. 5., 23. 8. in 26. 9. 2018 in izvedla 

2 korespondenčni seji: 27. 9. in 25. 10. 2018; nadzorni odbor se v letu 2018 ni sestal.  

 

5.1 ŠTIPENDIJSKI SKLAD DR. JANEZA DRNOVŠKA  
 

V letu 2018 je v okviru Fundacije začel uradno delovati Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška, ki je 

namenjen štipendiranju dijakinj in dijakov iz manj spodbudnih okolij. Ustanovni kapital je bil pridobljen 

z dobrodelno dražbo predmetov iz zapuščine dr. Janeza Drnovška, na kateri je bilo zbrano 7000 €, 

prispevala pa so še naslednja podjetja: Adria Mobil, d. o. o.; Autocommerce, d. o. o.; BTC, d. d.; Eles, d. 

o. o.; Eti Elektroelement, d. o. o.; GEN-I, d. o. o.; GORENJE gospodinjski aparati, d. d.; Krka, d. d.; Margento 

R&D, d. o. o.; Studio Moderna, d. o. o., in Delo, d. o. o. 

 

Ustanova Fundacija ZPMS je v poletnih mesecih objavila razpis za štipendiranje desetih dijakov v višini 

120 € za obdobje desetih mesecev v šolskem letu 2018/2019 za vse oblike srednješolskega 

izobraževanja. Na razpis se je prijavilo 63 mladih, ki so izpolnjevali zahteve razpisa. Za šolsko leto 

2018/2019 je Uprava Fundacije podelila 12 štipendij. Dijaki in dijakinje štipendijo pridobijo za vsa leta 

srednješolskega šolanja.  
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6 ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 

ZPMS s svojimi deležniki komunicira prek različnih kanalov, to so uradna spletna stran, mesečne 

novičke, Facebook profil, Instagram, mediji in direktna pošta. V decembru 2018 smo za področje 

odnosov z javnostmi zaposlili novo sodelavko.  

 

Uradna spletna stran ZPMS 

V letu 2018 beležimo 230.508 obiska strani (leta 2017 smo imeli 252.720, v letu 2015 smo imeli 99.516, 

leta 2014 pa 15). 

 

 
 

PODROBNEJŠA ANALIZA OBISKANOSTI  

 
 

V letu 2018 je bil največji obisk spletne strani zabeležen v decembru, najmanjši pa v aprilu. Na spletni 

strani smo v decembru posodobili kontaktne podatke vseh zaposlenih, dodali CGP-je vseh programov 

in projektov ZPM ter dve novi sodelavki, Nino Uratarič Malnar in Leo Štumberger. Popravili smo 

vsebinske napake (izbris starih neaktivnih programov, popravili podatke o lokacijah letovišč, izbrisali 

podvojene programe itd.. V podpisu v e-pošti smo spremenili obliko podpisa in ga povezali z uradno 

spletno stranjo. Zamenjan je tudi izgled obrazca za dohodnino. Na spletni strani nadaljujemo s 

sprotnim objavljanjem aktualnih novic. Objavljen je seznam vseh sporočil za javnost v letu 2018.   
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OBISK STRANI ZPMS

2018 2017 2015 2014

Mesec Različni obiskovalci Št. obiskov Št. strani Št. zadetkov Promet

jan.18 15242 21653 59681 263621 13.75 GB

feb.18 13600 19707 61117 265900 12.09 GB

mar.18 14188 21346 85044 309244 12.05 GB

apr.18 3615 5034 18214 84574 3.14 GB

maj.18 14669 22523 79630 420688 13.06 GB

jun.18 14609 22439 65016 361287 12.57 GB

jul.18 12540 19696 54283 278028 11.21 GB

avg.18 11528 20457 58231 299280 11.95 GB

sep.18 15804 26945 75547 591969 19.12 GB

okt.18 11704 21173 61184 440799 19.03 GB

nov.18 7395 14960 52168 260521 13.99 GB

dec.18 7549 14575 62571 291647 13.08 GB

Povprečno 11870.25 19209 61057.17 322296.5 12.92 GB

Skupaj 142443 230508 732686 3867558 155.04 GB
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Facebook profil 

O naših dejavnostih in novostih smo redno obveščali tudi prek Facebook profila ZPMS. V 2018 smo 

naredili 192 objav; zelo visoke dosege smo imeli z objavami na temo Teden otroka, Poziv proti 

ločevanju otrok od staršev v ZDA in Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška. Do konca leta 2018 smo 

dosegli 3600 všečkov (1000 novih) na Facebook profilu ZPMS in 3635 sledilcev (1000 novih).  

 

 
 

 
Analiza najbolje ogledanih objav na Facebook profilu. 
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Twitter in Instagram 

Twitter račun smo v letu 2018 ukinili. Od decembra dalje ponovno objavljamo tudi na Instagramu. 

Pridobili smo cca. 100 novih sledilcev, skupno imamo 387 sledilcev. Prva objava je bila narejena 3. 

decembra 2017. ZPMS sledi 453 instagram profilom.  
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52.149 
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Sporočila za javnost 

V letu 2018 smo pripravili 17 sporočil za javnost in jih poslali po naši e-adremi medijev, ki obsega 406 

naslovov. Vsa sporočila za javnost so objavljena tudi na naši spletni strani. 

 

1. SZJ, SIVA KUČMA MELA BRADA, 5. 12. 2018 

2. SZJ, PRAVLJIČNI DECEMBER ZA VSE, 4. 12. 2018 

3. SZJ, ZPMS NASPROTUJE POSEGOM NA PODROČJU SOCIALNE IN DRUŽINSKE POLITIKE, 14. 11. 

2018  

4. SZJ, ŠTIPENDIJSKI SKLAD DR. JANEZA DRNOVŠKA PODELIL PRVE ŠTIPENDIJE, 7. 11. 2018  

5. SZJ TEDEN OTROKA, PROSTI ČAS, 1. 10. 2018 

6. SZJ, NERESNA OLIMPIJADA IN LEKOV ŽIVŽAV S SMEHOM NAPOLNILA MARIBOR, 31. 8. 2018 

7. SZJ, POMEŽIK SONCU, 23. 8. 2018 

8. SZJ, POZIV PROTI LOČEVANJU OTROK OD STARŠEV V ZDA, 19. 6. 2018 

9. SZJ, OTROCI ZA OTROKE, 17. 6. 2018 

10. SZJ, ZAKLJUČNO DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV ZGODOVINE, VRHNIKA, 18. 5. 

2018 

11. SZJ, MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE ZA VRHNIŠKO GLASILO, 18. 4. 2018 

12. SZJ, SLOVENIJA NAREDILA POMEMBEN KORAK NA PODROČJU OTROKOVIH PRAVIC, 23. 3. 2018 

13. SZJ, 44. SKUPŠČINA ZPMS, 19. 3. 2018 

14. SZJ, ČLANI KLUBA ZVESTOBE OMV SMILE DRIVE, 19. 3. 2018 

15. SZJ, PODPORA PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ 

JAVNIH SREDSTEV, 14. 3. 2018 

16. SZJ, ROJSTNI DAN ZPMS, 28. 2. 2018  

17. SZJ, DOBRODELNA DRAŽBA, 22. 2. 2018 

 

 

 

Medijska pojavnost  

 

1. Prikaz objav po medijih 

2. Prikaz objav po ključnih besedah  

3. Prikaz objav po tipu medija 

4. Prikaz objav po mesecih  

 

 

 

 

 

  

http://www.zpms.si/data/upload/Pravljicni_december_za_vse__sporocilo_za_javnost(1).pdf
http://www.zpms.si/data/upload/Pravljicni_december_za_vse__sporocilo_za_javnost(1).pdf
http://www.zpms.si/data/upload/Sporocilo_za_javnost__ZPMS_nasprotuje_posegom_na_podrocju_socialne_in_druzinske_politike(1).pdf
http://www.zpms.si/data/upload/Sporocilo_za_javnost__ZPMS_nasprotuje_posegom_na_podrocju_socialne_in_druzinske_politike(1).pdf
http://www.zpms.si/data/upload/Sporocilo_za_javnost__ZPMS_nasprotuje_posegom_na_podrocju_socialne_in_druzinske_politike(1).pdf
http://www.zpms.si/data/upload/sTIPENDIJSKI_SKLAD___PRVE_sTIPENDIJE_1(1).pdf
http://www.zpms.si/aktualno/szj-slovenija-naredila-pomemben-korak-na-podrocju-otrokovih-pravic/
http://www.zpms.si/aktualno/neresna-olimpijada-in-lekov-zivzav-s-smehom-napolnila-maribor-2/
http://www.zpms.si/aktualno/zveza-prijateljev-mladine-slovenije-vec-kot-600-otrokom-iz-socialno-sibkejsih-okolij-omogocila-brezplacne-pocitnice/
http://www.zpms.si/aktualno/poziv-proti-locevanju-otrok-od-starsev-v-zda/
http://www.zpms.si/aktualno/otroci-za-otroke-zbrali-vec-kot-35000/
http://www.zpms.si/aktualno/zakljucno-drzavno-srecanje-mladih-raziskovalcev-zgodovine-v-kulturnem-centru-vrhnika/
http://www.zpms.si/aktualno/zakljucno-drzavno-srecanje-mladih-raziskovalcev-zgodovine-v-kulturnem-centru-vrhnika/
http://www.zpms.si/scripts/download.php?file=/data/upload/SZJ___Mladi_raziskovalci_zgodovine_za_Vrhnisko_glasilo.docx
http://www.zpms.si/scripts/download.php?file=
http://www.zpms.si/aktualno/na-zasedanju-44-skupscine-zpms-izvolili-dva-podpredsednika-in-imenovali-castne-clane/
http://www.zpms.si/scripts/download.php?file=/data/upload/19__3__2018_SZJ___clani_kluba_zvestobe_OMV_SMILE__DRIVE_so_poskrbeli_za_poletne_po___.docx
http://www.zpms.si/scripts/download.php?file=/data/upload/14__3__2018_SZJ___Podpora_predlogu_zakona_o_spremembi_Zakona_o_uveljavljanju_pravic_iz_javnih_sredstev_(ZUPJS_H)_EPA_2565___VII_(2)_____kopija.docx
http://www.zpms.si/scripts/download.php?file=/data/upload/14__3__2018_SZJ___Podpora_predlogu_zakona_o_spremembi_Zakona_o_uveljavljanju_pravic_iz_javnih_sredstev_(ZUPJS_H)_EPA_2565___VII_(2)_____kopija.docx
http://www.zpms.si/aktualno/rojstni-dan-zveze-prijateljev-mladine-slovenije-65-let-prizadevanj-za-boljso-prihodnost-otrok-in-mladostnikov/
http://www.zpms.si/aktualno/dobrodelna-drazba-predmetov-iz-zapuscine-dr-janeza-drnovska/
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1. PRIKAZ OBJAV PO MEDIJIH (N=2046) 
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• Manj od 12 ni prikazano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

2. PRIKAZ OBJAV PO KLJUČNIH BESEDAH (po geslih, (N=2046)) 
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3. PRIKAZ PO TIPU MEDIA 

 

 
 

 

4. PRIKAZ OBJAV PO MESECIH 
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Novičke ZPMS 

Mesečne ZPMS novičke pošiljamo vsak začetek meseca, razen za oktober, november in december, smo 

poslali združeni material. Novičke se pošiljajo preko elektronske pošte Dostavljalec.si Mesečno jih 

pošiljamo na cca. 700 naslovov: zveze in društva prijateljev mladine, člani Upravnega odbora ZPMS, 

člani Nadzornega odbora ZPMS, člani Častnega razsodišča ZPMS ter tisti, ki se na novičke prijavijo preko 

naše spletne strani. Statistike branosti kažejo, da si jih mesečno ogleda v povprečju 23 % prejemnikov, 

kar je v primerjavi z letom 2017 za 5 % manj.  

ZPMS novičke oddajamo tudi na spletni portal Narodne in univerzitetne knjižnice "Svarog", ki zagotavlja 

varno arhiviranje oddanega gradiva (pridobili smo ISSN številko: 2385-9482) in brezplačen dostop. 

 

Razpršeno financiranje 

Izjemnega pomena za delovanje ZPMS je razpršeno financiranje, kar pomeni, da pridobivamo sredstva 

iz različnih virov, kot npr.: FIHO, proračunska in druga javna sredstva, donacije pravnih in fizičnih oseb, 

prodaja storitev in drugih prihodkov. Pomemben del nam predstavljajo donatorji posamezniki in 

različna podjetja.  

V času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je vsaj enkrat doniralo 13.229 fizičnih oseb in 1205 pravnih oseb. 

Pravnim osebam pošiljamo zahvale in potrdila o donaciji, v kolikor nakažejo več kot 10 €, fizičnim 

osebam pa se zahvalimo, v kolikor nakažejo več kot 50 €. Zahvale pošljemo tudi vsem, ki nam odstopijo 

del dohodnine – za leto 2018 bo to zahvalo prejelo 1161 oseb.  

7 VODENJE IN ORGANIZACIJA NALOG S PODROČJA DELOVANJA ZPMS 
 

Kot do sedaj smo tudi v letu 2018 organizacijo vodili skladno z vrednotami dobrega gospodarja. Redno 

smo oddajali vmesna in končna poročila, kot zahtevajo sofinancerji naših programov in projektov.  

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS je v aprilu izvedla redni nadzor o 

stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in 

storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela v letu 2017. Skupna ocena nadzorne skupine, glede na 

program, ki ga je nadzorna skupina pregledala, in podatke o poslovanju in izvajanju programa organizacije, 

ki jih je nadzorna skupina pridobila med nadzorom, je ZPMS podelila najvišjo oceno "zgledno".  

Skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18) smo 9. 11. na 

Ministrstvo za izobraževanje in šport oddali izjavo o izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa 

delovanja v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja ter na Ministrstvo za delo, družino in 

enake možnosti o izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa humanitarne organizacije.   

 

7.1 PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 10 LET 
 

Na skupščini ZPMS marca 2018 so bile sprejete usmeritve za pripravo strateškega načrta organizacije 

za obdobje desetih let in dogovor o organizaciji šestih regijskih srečanj, ki smo jih izvedli v novembru 

in decembru 2018 v Ljubljani, Sežani, Krškem, Velenju, Mariboru in na Jesenicah. Regijska srečanja so 

bila namenjena predstavitvi društev, dejavnosti in programov v posamezni regiji ter razmišljanju o 

delovanju mreže (zveze) s predlogi za izboljšave in razvoj. Aktivnosti za pripravo strateškega načrta se 

nadaljujejo v letu 2019.  
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7.2 ZAPOSLENI 
 

Na ZPMS je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 14 oseb. Od tega je je bilo 7 oseb zaposlenih za 

nedoločen časa in sedem oseb za določen čas, od tega dve preko javnih del za področje TOM telefona. 

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe je bila na dan 31. 12. 2018: 2 zaposleni V stopnja, 2 zaposleni 

VI/2, 9 zaposlenih VII in 1 zaposlena VIII/1. 

 

7.2.1 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH  
 

V okviru delovnih obveznosti so se zaposleni udeležili različnih izobraževanj, na katerih so nadgrajevale 

svoja znanja in kompetence ter pridobivali nova; nekaterih izobraževanj so se udeležili tudi prostovoljci. 

Naslov izobraževanja Datum Kraj Udeleženci 

Izobraževanje o varstvu osebnih 
podatkov (nova uredba) 

9.1.2018 
Ljubljana, Socialna 
zbornica Slovenije 

Iris Furlan, Breda Krašna 

Fundraising za humanitarne 
organizacije (NFHOS) 

12.1.2018 
Ljubljana, Domus 
medica 

Breda Krašna 

Mentorstvo pri praksi bolonjskega 
študija 

16.3.2018 
Ljubljana, Fakulteta 
za upravo 

Pika Potočnik, Zdenka Švaljek 

Izobraževanje o uporabi 
Instagrama 

21.3.2018 Ljubljana, Lek 

Breda Krašna, Zdenka Švaljek, 
Anja Vilotič Novak, Darja Groznik, 
Špela Bavdaž, Neja Marković, Pika 
Potočnik 

Seminar za mentorje študijske 
prakse 

22.3.2018 
Ljubljana, Fakulteta 
za socialno delo 

Špela Bavdaž 

Seminar o varstvu osebnih 
podatkov (NFHOS) 

3.4.2018 
Ljubljana, dvorana 
Krka 

Iris Furlan 

Kaj prinaša novi zakon o nevladnih 
organizacijah? 

25.4.2018 Ljubljana, CNVOS Breda Krašna 

Urejanje delovnih razmerij v 
invalidskih in humanitarnih 
organizacijah 

8.5.2018 Ljubljana, CNVOS Breda Krašna 

Predstavitev razpisa MJU - 
zaposlovanje v NVO 

11.5.2018 Ljubljana, MIZŠ Breda Krašna, Zdenka Švaljek 

Izobraževanje za strokovni izpit iz 
socialnega varstva 

29.5.2018 
Ljubljana, Socialna 
zbornica Slovenije 

Maša Blaznik, Pika Potočnik 

Čustvena inteligenca 6.9.2018 
Ljubljana, Socialna 
zbornica Slovenije 

Iris Furlan 

Izobraževanje za izvajanje ukrepa 
3 (Projekt SOPA) 

14.9.2018 Ljubljana Breda Krašna 

Dan spletnega anketiranja 18.9.2018 Ljubljana, FDV Maša Blaznik, Zdenka Švaljek 

1. skupno srečanje projekta SOPA 25.9.2018 Ljubljana Breda Krašna  

Mednarodna konferenca 
Nestereotipno o stereotipih 

19.10.2018 Brdo pri Kranju Pika Potočnik 

Uvodno usposabljanje za mentorje 
prostovoljcev 

23.10.2018 
Ljubljana, Slovenska 
filantropija 

Maša Blaznik, Sandra Murk 

Duševno zdravje mladih - Pred-
stavitev TOM telefona 

13.12.2018 Ljubljana, MSS Maša Blaznik 

Za zdravje mladih na temo Kako 
lahko mladinske organizacije 
prispevajo k javnemu zdravju? 

17.12.2018 Ljubljana, Hotel M Maša Blaznik 
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7.2.2 IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV – ŠTUDIJSKA PRAKSA 
 

Pri opravljanju študijske prakse v naši organizaciji sodelujemo s Fakulteto za upravo UL in Fakulteto za 

socialno delo UL. V letu 2018 smo na opravljanje obvezne študijske prakse sprejeli enega študenta 3. 

letnika Fakultete za upravo, visokošolski študijski programa Uprava 1. stopnja. Študent je prakso v 

obsegu 160 ur opravljal v aprilu in maju. Spoznal je organiziranost ZPMS, programe in projekte ter bil 

dobrodošla pomoč pri izvedbi večjih dogodkov. Prakso je študent Matjaž Tomažič zaključil s 

problemsko nalogo z naslovom Analiza branosti in potrebnosti internega glasila organizacije 

(mentorica Petra Zega).  

 

7.3 SODELOVANJE NA MEDNARODNIH DOGODKIH  
 

V letu 2018 smo se udeležili naslednjih mednarodnih dogodkov: 

Dogodek Termin Kraj Udeleženec 

2. srečanje Sveta otrok 
Eurochilda (ECC) in Generalna 
skupščina Eurochilda 

15.4.2018 Bruselj Petra Zega, Edvina Dedić 

INSAFE + helpline srečanje 
(Center za varnejši internet) 

4.6.2018 Kopenhagen Mateja Strašek 

Obisk predstavnikov francoske 
organizacije Francas 

3./4. 
10.2018 

Ljubljana 
Petra Zega, Pavla Peterle Udovič, ZPM 
Ljubljana Moste - Polje, DPM Domžale, Yann 
Renault, Marielle Cartiaux Ourabah 

INSAFE + helpline srečanje 
(Center za varnejši internet) 

16.10.2018 Manchester Maša Blaznik, Mateja Strašek 

Eurochild konferenca 2018: 
"Gradimo boljšo Evropo z otroki 
- vsi na krov!" 

29.10.2018 Opatija 
Petra Zega, Uroš Brezovšek, Edvina Dedić, 
Vida Volk, Primož Oberč, Jure Šimonka 

Eurochild - National Partner 
Network srečanje 

21.11.2018 Bruselj Uroš Brezovšek 
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8 ZAKLJUČEK  
 

V Program dela ZPMS za leto 2018 so bile zapisane naloge, za katere smo vedeli, da jih lahko ob 

pričakovanih pogojih tudi uresničimo. Zavedamo se, da konkretne razmere zahtevajo vedno znova 

dodatne aktivnosti, ki jih v začetku leta 2018 ni bilo mogoče predvideti. Zato smo naše delo v letu 2018 

nenehno dopolnjevali s konkretnimi aktivnostmi v povezavi s cilji posameznih programskih in drugih 

delovnih področij.  

 

V letu 2018 smo se prijavili skupaj z izbranimi partnerji (ZPM Krško, ZPM Maribor, MDPM Ajdovščina 

in ZPM Ljubljana Moste Polje) na razpis Ministrstva za javno upravo. Po začetni zavrnitvi smo uspeli z 

obnovo postopka in uspeli. Da smo dobili projekt, smo izvedeli tik pred koncem leta 2018, zato se bo 

projekt izvajal v letu 2019. Je pa to pomembna zmaga za nas, saj smo dokazali, da so nekateri državni 

organi zajemali napačne podatke in da smo bili po krivici izločeni iz postopka.  

 

ZPMS je leta 2003 ustanovila Ustanovo "Fundacija ZPMS za otroke in družino v Sloveniji". Ustanova je 

v letu 2016 dobila novo upravo in sprejela Pravila Ustanove "Fundacija ZPMS za otroke in družino v 

Sloveniji". V tem poročilu je zapisano tudi kratko poročilo o aktivnostih ustanove. Veseli smo, da nam 

je ustanovo uspelo zagnati z lepim projektom, in sicer smo znotraj ustanove ustanovili Štipendijski 

sklad dr. Janeza Drnovška. Vsa potrebna poročila za leto 2018 so bila oddana do konca februarja 2019.  

 

Iz finančnega poročila za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je razvidno, da smo imeli za 12 % višjo 

realizacijo kot leta 2017. V letu 2018 je prisotno nižanje proračunskih in drugih javnih sredstev, je pa 

povečan odstotek pridobljenih donacij pravnih in fizičnih oseb. Kar za 33 % pa smo povečali prihodke 

iz naslova prodaje trgovskega blaga in storitev. Do tega je prišlo zaradi povečane aktivnosti pri prodaji 

gobastih krp, s katerimi zbiramo sredstva za zdravstvena letovanja otrok s posebnimi potrebami, ki 

živijo v socialno manj vzpodbudnih okoljih. V decembru smo se odločili za dve novi zaposlitvi, in sicer 

smo zaposlili sodelavko za področje odnosov z javnostmi, saj nas je prejšnja sodelavka zapustila. Zelo 

drzna odločitev vodstva ZPMS pa je bila, da smo zaposlili sodelavko, ki se bo v večjem delu ukvarjala s 

pridobivanjem sredstev na raznih razpisih. Prepričani smo, da je bila odločitev prava in da bodo že v 

letu 2019 vidni določeni rezultati.  

 

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 pri izvedbi zastavljenih ciljev uspešni. Pridobili smo 1161 novih 

obrazcev za odstop dohodnine. Finančni rezultat akcije pa bo viden septembra 2019. S svojo 

dejavnostjo in poslovanjem pa se bomo trudili še naprej ohranjati zaupanje naših uporabnikov, 

financerjev, donatorjev in javnosti.  

 

Pripravile: generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna in strokovne sodelavke Maša Blaznik, Iris Furlan, 

Darja Lovšin, Sandra Murk, Pika Potočnik, Lea Štumberger, Zdenka Švaljek, Nina Uratarič Malnar in 

Petra Zega. Uredila: mag. Nina Uratarič Malnar 

 

Ljubljana, 28. 2. 2019 

 

Darja Groznik, 

predsednica ZPMS  
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Priloga 1: Udeležba ZPMS na zunanjih dogodkih 

Dogodek Datum Kraj 

1. sestanek za pripravo Programa za otroke 12.1.2018 Ljubljana, IRSSV 

Seja Konzorcija vsebinskih mrež 16.1.2018 Ljubljana 

11. seja - Pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile 
prisilno izseljene na območju Republike Slovenije 23.1.2018 Ljubljana, MDDSZEM 

51. seja Odbora za delo, družino, soc. zadeve in invalide 31.1.2018 Ljubljana, Državni zbor RS 

Sestanek glede priprave razpisa za NVO 31.1.2018 Ljubljana, MJU 

Sodelovanje v oddaji - dobrodelni december za družine na Obali 1.2.2018 Koper, Radio Capris 

Posvet predsedstva NFHOS pri predsedniku države 6.2.2018 
Ljubljana, Predsedniška 
palača 

Sodelovanje v oddaji Dobro jutro na temo štipendiranja otrok iz 
socialno ogroženih družin 6.2.2018 Ljubljana, RTV Slo 

Tiskovna konferenca ob zaključku dobrodelne akcije Snežne kepe 
sreče 14.2.2018 

Ljubljana, Slaščičarna 
Vigo Cafe Ljubljana 

Srečanje v Hiši zavetja Palčica (zaključek zbiranja SMS BEST) 15.2.2018 Brvace 

IRSSV - predstavitev evalvacije programov za otroke in 
mladostnike 16.2.2018 Ljubljana, MDDSZEM 

Socialna aktivacija v organizaciji Griffin - predstavitev ZPMS in 
potrebnih kadrov 16.2.2018 Ljubljana 

Tiskovna konferenca ob 10. obletnici smrti dr. Janeza Drnovška 21.2.2018 
Ljubljana, Narodni muzej 
Slovenije - Metelkova 

Otvoritev novih poslovnih prostorov Planinske zveze Slovenije 27.2.2018 Ljubljana 

Nefiksov karierni bus obišče ZPMS 28.2.2018 Ljubljana, ZPMS 

Zaključek Niveine akcije Podarite nam modro srce 1.3.2018 
Ljubljana, Austria trend 
hotel 

65. seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo 2.3.2018 Ljubljana, Državni zbor RS 

Prejem donacije zaposlenih v Prigo d.o.o. 2.3.2018 Ljubljana, SiTi Teater BTC 

Nacionalna konferenca preprečevanja zasvojenosti s spletom 6.3.2018 
Ljubljana, Kristalna 
palača, BTC 

Zaključek dobrodelne akcije "Podarimo knjige" 6.3.2018 
Ljubljana, Trubarjeva hiša 
literature 

Regijski sestanek društev Severne Primorske regije 8.3.2018 
Ajdovščina, MDPM 
Ajdovščina 

28. občinski otroški parlament v Novi Gorici 13.3.2018 
Nova Gorica, MO Nova 
Gorica 

Seja predsedstva NFHOS 14.3.2018 
Ljubljana, Društvo Žarek 
upanja 

Regijska prireditev natečaja Evropa v šoli 15.3.2018 Črnomelj, OŠ Loka 

Zaključna prireditev zbiranja sredstev OMV (Pomežik soncu) 19.3.2018 Ljubljana, Si-Ti Teater 

Medobčinski otroški parlament v Kopru 23.3.2018 Koper, Pretorska palača 

Okrogla miza "Izzivi Slovenije 2020" - Prihodnost razvoja 
nevladnih organizacij v slovenski družbi - Kako do opolnomočenja 
in transparentnosti delovanja NVO? 4.4.2018 

Ljubljana, Fakulteta za 
upravo 

35. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino 5.4.2018 Ljubljana, Državni zbor RS 

Predaja tekaških čevljev Jakova Faka donatorju Easy life d.o.o. 6.4.2018 Maribor, Radio Center 

12. seja - Pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile 
prisilno izseljene na območju Republike Slovenije 10.4.2018 Ljubljana, MDDSZEM 

Seja predsedstva NFHOS 11.4.2018 Ljubljana 

Uvodno srečanje v okviru operacije "Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih" 12.4.2018 

Ljubljana, Austria trend 
hotel 
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Sestanek Konzorcija vsebinskih mrež 16.4.2018 Ljubljana, Metelkova 

Konferenca "Kaj pa je tvojega mnenja treba bilo, dete ljubo?" 17.4.2018 Brdo pri Kranju 

Strokovni posvet "Položaj otrok v Sloveniji" 19.4.2018 
Ljubljana, kreativni center 
Poligon 

Regijska prireditev natečaja Evropa v šoli 24.4.2018 
Senovo, Kulturna dvorana 
doma XIV divizije Senovo 

Regijska prireditev natečaja Evropa v šoli 25.4.2018 
Postojna, Knjižnica Bena 
Zupančiča 

Prevzem barvic ob zaključku akcije Z barvicami do nasmeha 25.4.2018 Ljubljana, Mercator Šiška 

Sestanek glede objave razpisa za NVO 25.4.2018 Ljubljana, MJU 

Sestanek glede sodelovanja z oddajo Tednik ("Pomagajmo") 11.5.2018 Ljubljana, RTV Slo 

Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju 
za trajnostni razvoj 16.5.2018 Brdo pri Kranju 

Veseli dan prostovoljstva 17.5.2018 Ljubljana, Prešernov trg 

Regijska prireditev natečaja Evropa v šoli 17.5.2018 Velenje, Vila Rožle 

Prava zveza - sodelovanje na dogodku Plata 27.5.2018 Ljubljana, Zalog 

Posvet Sovražni govor iz vidika organov pregona in družbenih 
omrežij (Spletno oko) 6.6.2018 Ljubljana, FDV 

Strokovno srečanje Podpora otroku in mladostniku v krizi (To sem 
jaz) 7.6.2018 

Celje, Pokrajinski muzej 
Celje 

Prevzem donacije na frizerskem maratonu (dogodek "Noč na 
Vrhniki") 16.6.2018 Vrhnika, Športni park 

13. seja - Pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile 
prisilno izseljene na območju Republike Slovenije 19.6.2018 Ljubljana, MDDSZEM 

Prireditev Jabolko navdiha 21.6.2018 
Ljubljana, Predsedniška 
palača 

Center za varnejši internet - predstavitev projekta predstavnici 
agencije INEA 22.6.2018 Ljubljana, FDV 

Prava zveza - sodelovanje na stojnici 22.6.2018 Ljubljana, Prešernov trg 

Dobrodelno kuhanje (zbiranje sredstev za DPM Koper) 7.7.2018 Koper, Trg A. Ukmarja 

3. seja Sveta RS za otroke in družino 10.7.2018 Ljubljana 

Seja Konzorcija vsebinskih mrež 17.7.2018 Ljubljana 

Stand-up festival Panč - stojnica 22.8.2018 Ljubljana, Ljubljanski grad 

Predstavitev programov ZPMS pri Varuhu človekovih pravic 23.8.2018 Ljubljana, VČP  

14. seja - Pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile 
prisilno izseljene na območju Republike Slovenije 23.8.2018 Ljubljana, MDDSZEM 

NIJZ okrogla miza - Skupaj za preprečevanje samomora 4.9.2018 Ljubljana, Magistrat 

Seja Konzorcija vsebinskih mrež 4.9.2018 Ljubljana 

Odklikni.si! - Train the trainer delavnica 9.9.2018 Ljubljana, FDV 

17. festival nevladnih organizacij LUPA 13.9.2018 Ljubljana, Prešernov trg 

Strokovna ekskurzija ZPM Maribor in srečanje strokovnih delavk 25.9.2018 Poreč, VIRC 

Prava zveza - predstavitev TOM telefona in varne rabe interneta 26.9.2018 Ljubljana 

E-zlorabe - mednarodna konferenca 27.9.2018 Ljubljana, FDV 

Srečanje NVO z ministrom za notranje zadeve, g. Poklukarjem 1.10.2018 Ljubljana, MNZ 

Center za varnejši internet Slovenije - seja sveta in sestanek 
partnerjev 2.10.2018 Ljubljana, FDV 

Podprimo se! Nacionalno srečanje nevladnih organizacij 10.10.2018 Ljubljana, KC Poligon 

Posvet Družbena omrežja: dobro, slabo in grdo 16.10.2018 Ljubljana, Hotel Mons 

Koncert v okviru projekta Prava zveza 19.10.2018 Ljubljana, Kino Šiška 

Posvet o tveganjih za pranje denarja in financiranja terorizma v 
NVO 24.10.2018 

Ljubljana, Fantastični 
prostori, Stegne 

2. seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide DZ RS 6.11.2018 Ljubljana, Državni zbor RS 

Slovenska Filantropija - Regijsko srečanje 7.11.2018 Ljubljana, Magistrat 
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Posvet "Otroci v središču" 13.11.2018 
Ljubljana, Narodni muzej 
Slovenije - Metelkova 

Srečanje s predstavniki Evropske komisije 14.11.2018 Ljubljana, Hiša EU 

Zaključni dogodek akcije "Podari svoj par" 16.11.2018 Žiri, Alpina 

Prireditev ob 65-letnici delovanja ZPM Maribor 20.11.2018 Maribor 

Predaja donacije podjetja Acron d.o.o. 20.11.2018 Celje, Citycenter 

Prireditev ob 65-letnici delovanja MZPM Velenje 20.11.2018 Velenje 

Prevzem donacije L'occitane 27.11.2018 Ljubljana Mestni trg 

Samomori - predstavitev za prostovoljce MISSS 29.11.2018 Ljubljana, MISSS 

Forum o prostovoljstvu 2018: Solidarnost mladih 29.11.2018 Ljubljana, Hiša EU 

Prevzem donacije hrane v vrtcu Miškolin 3.12.2018 Ljubljana 

Prevzem donacije - Medicopharmacia 5.12.2018 Ljubljana, ZPMS 

Dogodek A Banke - prevzem donacije 6.12.2018 Ljubljana 

Prevzem donacije hrane in higienskih izdelkov (Eurospin) 7.12.2018 Ljubljana, ZPMS 

Podelitev priznanj najzaslužnejšim prostovoljcem  7.12.2018 Ljubljana, Državni svet RS 

Sprejem pri varuhinji človekovih pravic ob svetovnem dnevu 
človekovih pravic 7.12.2018 Brdo pri Kranju 

Seja sveta Center za varnejši internet Slovenije in srečanje 
partnerjev projekta 10.12.2018 Ljubljana, ZPMS 

Okrogla miza Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri? 10.12.2018 Ljubljana, Hiša EU 

Seja predsedstva NFHOS 12.12.2018 Ljubljana 

Sprejem pri predsedniku RS ob dnevu človekovih pravic  12.12.2018 
Ljubljana, Predsedniška 
palača 

Začetek akcije "Snežne kepe" 13.12.2018 Ljubljana, Kavarna 

Prevzem donacije odej (Airabela) 13.12.2018 Ljubljana, ZPMS 

Dobrodelna večerja v organizaciji Radia Capris 13.12.2018 
Portorož, Restavracija Rizi 
bizi 

Prevzem donacije na dogodku "Klepet ob kavi" 14.12.2018 Ljubljana, OŠ M. Šuštaršiča 

Prevzem donacije NLB Vita za otroke, ki so ostali brez staršev 18.12.2018 
Ljubljana, Center inov. 
podjetništva NLB 

Prevzem donacije materiala - Baby center 19.12.2018 Ljubljana, Baby center BTC 

Seja Konzorcija vsebinskih mrež 20.12.2018 Ljubljana 

Prevzem donacije 300 daril - TV in radio Veseljak 20.12.2018 Ljubljana, ZPMS 

Prevzem donacije fin. sredstev na Kliniki Križaj 21.12.2018 Ivančna Gorica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


