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I. SPLOŠNI DEL 

 

1. PREDSTAVITEV ZVEZE PRIJATLJEV MLADINE SLOVENIJE 

 

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

potekala 19. 3. 2016 že 112 članic. Na tej skupščini je bil sprejet tudi program dela in finančni 

načrt za leto 2016. S sprejetim programom ZPMS sledi svojemu poslanstvu.  

S programi, projekti in raznovrstnimi aktivnostmi 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 našimi aktivnostmi 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, hkrati pa 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). 

 

2. PREDSTAVITEV ORGANOV ZPMS 

 

Organi ZPMS so: 

skupščina 

upravni odbor 

nadzorni odbor 

častno razsodišče 

predsednica 

dva podpredsednika.  
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Skupščina ZPMS je v letu 2016 zasedala enkrat, dne 19. 3. 2016 in enkrat korespondenčno, dne 

12. 10. 2016.  

Mesto predsednice ZPMS že četrto leto zaseda Darja Groznik. Mandat se ji zaključi 29. 3. 2017. 

Leta 2014 sta bila za podpredsednika izvoljena Majda Struc in Uroš Brezovšek, katerima se 

mandat izteče leta 2018.  

 

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 in drugih oblikah delovanja (komisije, NO, …) je vključenih okoli 100 članov. 

Od teh je podpisalo prostovoljski dogovor 33 oseb. S svojim delom so v letu 2016 opravili 290 

prostovoljnih ur.  

 

Upravni odbor ZPMS:  

Upravni odbor ZPMS se je v letu 2016 sestal na treh rednih sejah in sicer 7. 3., 29. 9. in 7. 11. 

2016. 

 

Nadzorni odbor: 

Nadzorni odbor se je sestal 3. 3. 2016, predsednik nadzornega odbora pa je Alojz Potočar. 

Častno razsodišče: 

Častno razsodišče se v letu 2016 ni sestalo, predsednica častnega razsodišča je Vida Ban.  

 

Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji: 

Upravni odbor ZPMS je že leta 2003 ustanovil Ustanovo Fundacijo ZPMS za otroke in družine 

v Sloveniji.  

Upravni odbor ZPMS je na svoji 6. seji 7. novembra 2016 imenoval nove člane in članice uprave 

Ustanove »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji« v sestavi Alojz Potočar, Franc 

Hočevar, Uroš Brezovšek, Saša Mikić, Darja Groznik in Breda Krašna. Uprava Ustanove 

Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji je bila imenovana za mandatno obdobje 2016-

2020 (štiri leta). Dne 11. 11. 2016 se je uprava sestala na 1. konstitutivni seji, ko je za predsednika 

uprave imenovala Alojza Potočarja in sprejela Pravila Ustanove Fundacija ZPMS za otroke in 

družine v Sloveniji.  

 

Naj prostovoljki v letu 2016 

 

Liana Kalčina  

V Državnem svetu RS je bila v začetku decembra podelitev plaket Državnega sveta RS 

najzaslužnejšim društvenim delavcem - prostovoljcem in prostovoljkam za leto 2016. Plaketo je 

prejela Liana Kalčina, snovalka programov ZPMS, dolgoletna predsednica Komisije za otrokove 

pravice, dolgoletna članica Upravnega odbora ZPMS, častna članica ZPMS, itd. 
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Cvetka Vereš  

Cvetka Vereš, predsednica Dobrodelnega društva Pomagajmo odprtih src, ki od leta 2015 deluje 

tudi pod okriljem ZPMS, je postala »Naj prostovoljka 2016 v Mestni občini Murska Sobota«.  

 

Obema iskrene čestitke! 

 

3. INTERNI DOGODKI  

 

Srečanje ZPMS v Pacugu 

V Otroškem letovišču Pacug smo se 4. in 5. 3. zbrali predstavniki društev in zvez prijateljev 

mladine iz vse Slovenije. Iz veliko društev in zvez predstavnikov ni bilo, vendar smo bili z 

udeležbo zadovoljni. Namen dvodnevnega srečanja je bil pregled dobrih praks (programov in 

projektov) s terena, zbiranje idej za nove programe in medsebojno sodelovanje med zvezami in 

društvi. Udeleženci srečanja so izrazili željo po več takšnih srečanjih, saj se tako krepi medsebojna 

povezanost, ideje in pobude za skupne projekte v prihodnje. 

Srečanje ZPMS v Zambratiji 

V Počitniškem domu Zambratija smo 17. 9. organizirali srečanje ZPMS, ki je bilo namenjeno 

zaposlenim v društvih in zvezah prijateljev mladine, njihovim sodelavcem in prostovoljcem, 

članom organov ZPMS, itd. V dopoldanskem delu smo pridobili informacije o potrebnih korakih 

za pridobitev statusa društva v javnem interesu in o spremembah Zakona o prostovoljstvu. 

Predstavili smo tudi družbeno odgovorni poslovni projekt Pomežik soncu
®

 - prodajo mehkih 

gobastih kuhinjskih krp, od katerih gre 0,15 eur od prodanega izdelka za zdravstvena letovanja 

otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. V popoldanskem času pa smo se 

družili ob neformalnih pogovorih, medsebojnih nasvetih ter se razgibali ob igranju odbojke, hoji 

po vrvi, badmintonu,… 

 

Regijsko srečanje s predstavniki društev in zvez prijateljev mladine  

Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS in Urška Vrtačnik, predsednica Nacionalnega odbora 

za prosti čas in letovanja, sta se novembra v Kranju sestali s predstavniki društev in zvez prijateljev 

mladine s področja Gorenjske. Udeleženci srečanja so bili iz DPM Kranj, DPM Škofja Loka, 

DPM Šenčur, DPOM Kropa in ZDPM Jesenice.  

Pogovor je tekel o sodelovanju med društvi/zvezami in ZPMS, o letovanjih otrok s tega območja 

in o izvajanju socialno humanitarne dejavnosti. Prisotni so se dogovorili, da bi se lahko nekatera 

društva/zveze prijavile na razpis za pridobitev sredstev za zdravstvena letovanja otrok s področja 

Gorenjske, saj že več let ugotavljamo, da se na tem območju naša društva ne prijavljajo na ta 

razpis. Ob koncu so prisotni ugotovili, da je bilo srečanje koristno in predlagali generalni 

sekretarki, da bi se na tak način še kdaj srečali.   
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II. POSEBNI DEL 
  

1. PROGRAMI ZA ZAŠČITO OTROKOVIH 

PRAVIC 

 

- Organizacija 2 okroglih miz  

- Predlog za oblikovanje Sveta za otroke pri Vladi RS 

- Udeležba na sejah odborov v Državnem zboru RS 

- Akcija »Za družine brezplačno« v Tednu družin           

 

1.1. KRATEK OPIS PROGRAMA 

 

V Sloveniji področja otrokovih pravic nimamo sistemsko urejenega. Preveč je razdrobljenosti in 

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

itd.), tudi v zakonodaji. Vsako področje, sektor ima svoje usmeritve in norme ter pristope k  zaščiti 

otrok. Manjka koordinacijski organ, ki bi povezoval vsa področja in se posvečal izključno zaščiti 

otrok in njihovim pravicam.  

Ob spremljanju družbenega življenja je moč opaziti kršenje otrokovih pravic na več področjih, 

npr. revščina, ki se zajeda v vse pore življenja in v kateri po podatkih Statističnega urada iz leta 

2015 živi 10,5 % otrok (slabi vzorci prehranjevanja, nedosegljivost interesnih dejavnosti, ki so 

praviloma plačljive, otežkočeno pridobivanje invalidskih pripomočkov za otroke, ker je 

sofinanciranje s strani države minimalno, itd.), neenakosti na področju izobraževanja 

(razslojevanje in izgubljanje potencialov), področje zdravja (zmanjševanje sredstev za zdravstveno 

letovanje otrok, slabše prehranjevalne navade depriviligiranih otrok, pomanjkanje pediatrov in 

pedopsihiatrov), preživljanje prostega časa otrok (starši odrekajo svojim otrokom dejavnosti v 

šolah in izven njih, saj so v večini primerov plačljive), stopnja zaznavanja različnih oblik nasilja je 

nizka, itd.  

Zaradi vsega naštetega smo predlagali oblikovanje Sveta za otroke pri Vladi RS (več o tem v 

nadaljevanju pod ključnimi aktivnostmi). 

 

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. V tem poglavju bomo več pozornosti namenili le nekaterim 

izmed njih, ostali programi so opisani v samostojnih poglavjih. 

 

Nacionalni odbor za otrokove pravice se vključuje in sodeluje pri pripravi nekaterih aktivnosti 

ZPMS, še posebej pri pripravi teme in poslanice Tedna otroka. V čim večji meri se skuša odzivati 

na aktualna vprašanja in družbene dogodke, ki se tičejo otrok, mladostnikov in družin. 
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Forum proti telesnemu kaznovanju otrok osvešča starše in javnost o tem, da je telesno kaznovanje 

otrok nesprejemljiv vzgojni ukrep, saj pri otrocih pušča negativne posledice (še posebej v 

duševnem smislu). 

 

Forum za pravice otrok v bolnišnici si prizadeva za uveljavljanje pravic bolnega otroka v času 

zdravljenja v bolnišnici in skrb za zdravje otrok. 

 

Zveza družin je program, ki deluje v dobro družine in vseh njenih članov. Starše in otroke osvešča 

o njihovih pravicah in jih podpira pri kulturno-umetniškem ustvarjanju in skupnem preživljanju 

prostega časa. S Tednom družin (15. – 22. maj) in akcijo »Za družine brezplačno« obeležuje 15. 

maj – Mednarodni dan družin, ki ga je leta 1994 razglasila Generalna skupščina OZN. 

 

1.2. KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

1.2.1 Organizacija okrogle mize o noveli Zakona o preprečevanju nasilja v družini  

Ministrstvo za delo, družino, soc. zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je v začetku februarja 

dalo v javno razpravo novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Okroglo mizo smo 

pripravili v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo in MDDSZEM. Uvodoma so 

svoje iztočnice podali Darja Groznik, predsednica ZPMS, mag. Andrej Del Fabro, direktor 

Direktorata za družino in Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno 

komunikacijo. Sogovorniki so izpostavili, da je nasilje tako obsežen problem, da ga ureja več 

zakonov. Nujno bi bilo potrebno uskladiti vse zakone, da bi lahko v praksi učinkovito ravnali. 

Podan je bil predlog, da se prepoved telesnega kaznovanja vključi v ta zakon, prav tako 

zagovornika otrokovih pravic. Močno poudarjena je bila tudi nujnost izobraževanja strokovnih 

delavcev, ki bi morala biti obvezna. 

Danes z veseljem ugotavljamo, da je prepoved telesnega kaznovanja otrok zapisana v 3. a členu 

Zakona o preprečevanja nasilja v družini. 

 

1.2.2 Organizacija okrogle mize o predlogu Družinskega zakonika   

Med poletjem je bil v javni razpravi predlog Družinskega zakonika. Konec avgusta smo 

organizirali okroglo mizo, na kateri so spregovorili: mag. Andrej Del Fabro z MDDSZEM, Petra 

Zega z ZPMS, Katarina Bervar Sternad s Pravno - informacijskega centra nevladnih organizacij 

(PIC), Lan Vošnjak z Varuha človekovih pravic, Tanja Hrovat Svetičič z Društva za nenasilno 

komunikacijo in Maksimiljana Mali z Rejniškega društva Slovenije. Uvodoma je zbrane 

nagovorila predsednica ZPMS, Darja Groznik, ki je poudarila, da v ZPMS upamo, da se bo 

Družinski zakonik ustrezno dopolnilo in bo tako res uporaben in veljaven v praksi, predvsem pa 

v dobrobit otrok. Ob tem je tudi pozvala MDDSZEM k oblikovanju novega Programa za otroke 

in mladino, ki se izteče konec leta 2016. Izpostavili pa smo tudi: 

 pripombo, ki se je nanašala na načelo otrokove koristi in povezavo s telesnim 

kaznovanjem otrok. Kljub temu, da je prepoved telesnega kaznovanja otrok prešla iz 

predloga Družinskega zakonika v novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini, se 
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nam zdi potrebno, da telesno kaznovanje otrok ostane zapisano tudi v Družinskem 

zakoniku.  

 da se pravna osnova za ustanovitev in delovanje Sveta za otroke vključi v Družinski 

zakonik.  

Predlog Družinskega zakonika je bil v decembru sprejet na Vladi RS in posredovan v 

parlamentarno obravnavo. Ugotovimo lahko, da ne vključuje telesnega kaznovanja otrok, 

predvideva pa oblikovanje Sveta za otroke in družino RS, Resolucijo o družinski politiki in znotraj 

nje Program za otroke in družine. Z rešitvijo nismo zadovoljni, saj zbuja skrb, da se bodo otroci 

kot ranljiva skupina ponovno »izgubili« v družinski politiki. 

 

1.2.3 Predlog za oblikovanje Sveta za otroke pri Vladi RS 

V začetku junija smo Vladi RS posredovali predlog za oblikovanje Sveta za otroke kot obveznega 

posvetovalnega organa za vprašanja vseh politik za otroke. Ugotavljamo namreč, da na področju 

uveljavljanja otrokovih pravic v Sloveniji nimamo povezane in usklajene politike. Delo državnih 

organov je sektorsko razdrobljeno in zaradi nepovezanosti neučinkovito, zlasti pri reševanju 

problemov, ki zadevajo več ministrstev ali vladnih služb. Predlagali smo tudi dopolnitev 

zakonodaje s področja družine tako, da bo vključevala pravno podlago za oblikovanje in sprejem 

nacionalnega programa (ali resolucije) za otroke. 

 

1.2.4 Udeležba na okrogli mizi o nasilju  

V začetku septembra je MDDSZEM organiziralo okroglo mizo o nasilju. Namen je bil 

spregovoriti o noveli Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki je predvidela razširjeno 

definicijo nasilja ter prepoved telesnega kaznovanja otrok. Kot govorka in aktivna udeleženka se 

je okrogle mize udeležila dr. Dušica Pleterski Rigler, članica Nacionalnega odbora za otrokove 

pravice. Sporočilo okrogle mize je bilo jasno: potrebno je, da država v zakonodajo vnese 

prepoved telesnega kaznovanja otrok. Treba je doseči spremembo miselnosti, tako na ravni 

države kot tudi na ravni staršev. Pomembno sporočilo staršem je, da je telesno kaznovanje 

neprimeren vzgojni ukrep. Hkrati pa jim moramo zagotoviti ozaveščanje o alternativnih oblikah 

vzgoje in jim dati možnost, da se naučijo drugačnih ukrepov. 

 

1.2.5 Udeležba na sejah odborov v državnem zboru  

Junij: 

 Seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide: Ukrepanje proti revščini – 

alternative delovanju Vlade in MDDSZEM. 

Na seji so bili izpostavljeni dejavniki, ki vplivajo na povečano število dolgotrajno revnih 

(dolgoročna brezposelnost, težja zaposljivost ali starostna nezaposljivost, nizki dohodki, ki ne 

zadostujejo za preživetje družine, itd. ). Pri tem moramo biti še posebej pozorni na kategorijo 

otrok in njihov položaj v družbi. V Sloveniji po podatkih Statističnega urada (2015) v 

dolgotrajni revščini živi 10,5 % otrok. Ta podatek je zaskrbljujoč. Otroci se razvijajo, razvijajo 

svoje potenciale, vendar ko govorimo o humanitarnosti, se navadno ta pojem osredotoči na 
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to, da je otrok sit, oblečen in na toplem. To pa še zdaleč ni dovolj. Sredstva, namenjena 

uresničevanju otrokovih pravic, se krčijo na vseh nivojih. Revščina je kompleksen pojav, ki bi 

ga bilo potrebno reševati dolgoročno, vanj pa vključiti finančno opismenjevanje ljudi. 

Seje se je udeležila Darja Groznik, predsednica ZPMS. 

 

September: 

 Seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide: Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini. 

V razpravi je bil še posebej izpostavljen člen, v katerem je zapisana prepoved telesnega 

kaznovanja otrok. Predstavili smo aktivnosti našega Foruma proti telesnemu kaznovanju 

otrok in poudarili, da si ZPMS in Forum prizadevata za ničelno toleranco do nasilja nad 

otroki že več kot 10 let. Predlagali smo dopolnitev 4. čl. zakona z naslednjim besedilom: 

»Telesno kaznovanje je kršitev temeljnih človekovih pravic in je prepovedano«. Vsi ljudje 

imamo pravico do svojega dostojanstva in prav tako ima tudi otrok svoje dostojanstvo. Naša 

dopolnitev ni bila upoštevana, prepoved telesnega kaznovanja pa je sedaj zapisana v 3. a čl. 

zakona. 

Seje sta se udeležili Breda Krašna, gen. sekretarka ZPMS in prim. Dušica Pleterski Rigler, 

članica Nacionalnega odbora za otrokove pravice. 

 

 Skupna seja Odbora za zdravstvo, Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter 

Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide: Predlog zakona o zgodnji obravnavi 

otrok s posebnimi potrebami. 

Namen seje je bila predhodna obravnava predloga Zakona o zgodnji obravnavi otrok s 

posebnimi potrebami. Mnogi starši, ki se jim rodi otrok s posebnimi potrebami, se znajdejo 

v situaciji, ko se počutijo nemočni, sami in brez podpore. To, kar je sedaj zapisano, je preveč 

osredotočeno na otroka, manjka večdisciplinarnost in osredotočenost na celotno družino. 

Obstoječe pomoči družini (zdravstvo, sociala, izobraževanje) je treba povezati v enoten sistem 

in določiti nosilno ministrstvo. 

Seje se je udeležila dr. Bojana Globačnik, članica Nacionalnega odbora za otrokove pravice. 

 

November: 

 Seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide: Predlog zakona o spremembi in 

dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

V obsežni razpravi je bilo še posebej izpostavljeno subvencioniranje šolskih kosil za otroke 

staršev iz prvih treh dohodkovnih razredov. Od 1. 1. 2016 so bili do 100 % subvencioniranega 

kosila upravičeni otroci staršev iz prvega dohodkovnega razreda, iz drugega dohodkovnega 

razreda do 70 % subvencije in iz tretjega do 40 % subvencije. Na seji je bil sprejet sklep, da se 

predlaga Državnemu zboru RS sprejetje predlaganih spremembe in dopolnitev zakona. S 

spremembo zakona so od 1. 2. 2017 upravičeni do 100 % subvencioniranega kosila otroci 

staršev iz prvih treh dohodkovnih razredov.  

Seje se je udeležila Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS. 
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1.2.6 Mednarodni dan družin in teden  

15. maj je Mednarodni dan družin, ki ga obeležujemo od leta 1994. Osrednja tema v letu 2016 

je bila »Družina, zdravo življenje in trajnostna prihodnost«. Od 15. do 22. maja pa na pobudo 

Zveze družin obeležujemo Teden družin (od vključno leta 2002 dalje). V tem času smo v 

sodelovanju s kulturno-umetniškimi organizacijami pripravili akcijo »Za družine brezplačno«. 31 

muzejev, galerij in nekaterih drugih organizacij iz vse Slovenije je družinam na dan družin ali pa 

v Tednu družin ponudilo prost vstop in organiziralo različne delavnice. V pripravo različnih 

dogodkov za družine se je vključilo tudi 5 naših društev in zvez. 

V Mestnem muzeju je ob tem dnevu potekala podelitev certifikatov »Družini prijazno podjetje«. 

Certifikate podeljuje Ekvilib inštitut, predsednica Zveze družin, mag. Maja Kersnik pa je imela 

uvodni nagovor. Sistem certificiranja se je iz Nemčije prenesel v Slovenijo leta 2004 in zaživel leta 

2007. Podelili so 21 certifikatov »Družini prijazno podjetje«, ki pomenijo priznanje za uspešno 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.  

 

1.3 NACIONALNI ODBOR ZA OTROŠKE PARLAMENTE 

 

Nacionalni odbor za otroške parlamente (NO za Otroške parlamente) se je 5. maja sestal na prvi, 

konstitutivni seji. Člani in članice 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 Otroške parlamente opravlja 

Petra Zega. 

Člani in članice so se v prvem delu seznanili s Poslovnikom o nalogah in pristojnostih 

Nacionalnega odbora za otroške parlamente, na drugi del seje pa so bili vabljeni tudi regijski 

koordinatorji in koordinatorke otroških parlamentov. Imenovana je bila ožja skupina, ki je 

pripravila uravnoteženo zastopanost predstavnikov po regijah za Nacionalni otroški parlament. 

 

1.4 UDELEŽBA NA POSVETU PARTICIPACIJA MLADIH ALI KAJ LAHKO 

ZA PARTICIPACIJO STORIJO ŠOLE? 

  

Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper so nas povabili na 

posvet Participacija mladih ali kaj lahko za participacijo storijo šole. Posveta sta se udeležila Uroš 

Brezovšek, predsednik NO za otroške parlamente in Petra Zega, strok. sodelavka. Namen 

posveta je bil predstavitev novega projekta Mreža participativnih demokratičnih šol, ki je sicer 

fokusiran na srednje šole, vendar pa smo bili dobrodošli sogovorniki zaradi uveljavljenega 

programa Otroški parlamenti
®

. Participacija je soudeležba in se začne na ravni odnosa učitelj – 

učenec. Manjka pa kontinuiteta med vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi šolami in fakultetami. 
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2. OTROŠKI PARLAMENTI®  

   

- Pripravljalno srečanje za mlade parlamentarce   

- Izvedba 26. Nacionalnega otroškega parlamenta:  

Pasti mladostništva 

- Predstavniki Nacionalnega odbora mladih (NOM) 

pri  

varuhinji človekovih pravic 

- Tabor za predstavnike NOM        

 

2.1 KRATEK OPIS PROGRAMA 

 

Otroški parlamenti
®

 so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo. Pomenijo obliko 

sodelovanja (participacije) otrok v družbenem dogajanju in izobraževanja o človekovih 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 temo, ki jo izberejo otroci sami na Nacionalnem otroškem 

parlamentu. 

 

2.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

2.2.1 Pripravljano srečanje pred zasedanjem 26. nacionalnega otroškega parlamenta  

Pred aprilskim zasedanjem Nacionalnega otroškega parlamenta (NOP), smo 24. 3. 2016 

organizirali srečanje za mlade parlamentarce. Udeležilo se ga je 26 predstavnikov mladih 

parlamentarcev in 15 njihovih spremljevalcev iz skoraj vseh regij Slovenije. Namen srečanja je 

bila priprava na Nacionalni otroški parlament: potrditev predloga dnevnega reda, predlaganje 

kandidatov za delovno predsedstvo in izbor štirih podtem znotraj naslovne teme Pasti 

mladostništva. Tokrat so izbrali naslednje štiri podteme: samopodoba in mladostnik; ko pride do 

stiske, kam po pomoč?; nasilje in medvrstniško nasilje; pasti interneta in socialnih omrežij. 

S srečanjem smo tudi tokrat gostili v dvorani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki nam 

dvorano za ta namen odobrijo brezplačno. 

 

2.2.2 Izvedba 26. nacionalnega otroškega parlamenta na temo Pasti mladostništva  

Zasedanje 26. Nacionalnega otroškega parlamenta (NOP) na temo Pasti mladostništva je 

potekalo 11. aprila 2016 v Državnem zboru RS. Zasedanje je otvoril Ciril Cerovšek iz Novega 

mesta, predsednik 25. NOP. Uvodoma so mlade pozdravili: dr. Milan Brglez, predsednik 

Državnega zbora, Boru Pahor, predsednik Republike Slovenije in Darja Groznik, predsednica 
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ZPMS. Za predsednico 26. NOP je bila potrjena Kaja Petrovič s ptujske regije, člani delovnega 

predsedstva pa so bili: Gaj Muršec iz savinjske regije, Anja Furdi s štajerske regije in Arlina 

Letonja z notranjske regije. Ciril Cerovšek je sodeloval kot pomoč novemu delovnemu 

predsedstvu. 

V dopoldanskem času so mladi razpravljali v štirih delovnih skupinah, v popoldanskem času pa 

so se jim v plenarnem delu pridružili vabljeni gostje: dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS in 

nekateri ministri, nekateri poslanci in poslanke, varuhinja človekovih pravic, predstavnik policije, 

itd. Najprej so poročali o delu po skupinah, vsakemu od poročil pa je sledila razprava. Poročali 

in razpravljali so: o pasteh interneta in socialnih omrežij; ko pride do stiske, kam po pomoč?;  o 

nasilju in medvrstniškem nasilju ter o samopodobi in mladostnikih. 

Ugotavljali so: 

 Internet in socialna omrežja so sodobne pasti mladostništva. Zelo hitro se razvijajo in temu 

razvoju včasih težko sledimo. Slabe strani interneta so izraz slabe strani družbe. Vendar pa 

so hkrati tudi vir najrazličnejših podatkov in prostor za povezovanje ljudi. Internet in socialna 

omrežja sama po sebi niso nevarna, nevarna so, ker jih mladi ne znamo pravilno in odgovorno 

uporabljati. 

 Kadar se odločamo za izbiro pomoči v stiskah, smo pogosto precej zmedeni in ne vemo, kam 

bi se obrnili. Še posebej se to kaže pri zlorabah na spletu. Najraje se zatekamo k prijateljem 

in staršem (pogosteje k mami kot očetu), k sestram, bratom. Vendar pa starši niso vešči 

uporabe sodobne tehnologije, zato nam ne znajo vedno pomagati. Ena od možnih rešitev so 

»klicni centri« in spletne strani, kamor mladi lahko anonimno pokličemo ali pišemo, npr. 

TOM telefon. 

 Verbalnega nasilja je več kot ostalega nasilja in morali bi se ga naučiti prepoznavati. Govorili 

smo tudi o fizičnem nasilju, predvsem med sovrstniki. Sovrstniki se ne znamo poslušati med 

seboj niti se pogovarjati in to privede do nasilja in slabe samopodobe.  Morali bi se začeti 

pogovarjati med sabo v živo, ne samo preko socialnih omrežij.  

 Za otroke in mladostnike je samopodoba zelo pomembna, nanjo v največji meri vplivajo 

vrstniki in mediji, učitelji in starši. Na graditvi samopodobe je treba delati že od zgodnjih 

otroških let naprej in ne šele od šolskih let naprej. Poudarili smo vlogo družine in izrazili 

zaskrbljenost, ker veliko staršev prihaja domov zelo pozno in so zelo utrujeni ter nimajo več 

energije in volje, da bi se pogovarjali z otroki ter da bi si zanje vzeli čas. Mogoče delujemo 

samozavestni, vendar mislimo, da je naša samopodoba nižja v primerjavi s preteklimi 

generacijami. 

 

Ob koncu so mladi parlamentarci izbrali temo 27. NOP »Otroci in načrtovanje prihodnosti«. 

 

Na 26. NOP je sodelovalo 108 mladih parlamentarcev in 22 otrok novinarjev, ki jih je spremljalo 

71 spremljevalcev (regijskih koordinatorjev in mentorjev). 

 

2.2.3 Izobraževanje za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov  

V septembru smo organizirali in izvedli izobraževanje za mentorje in regijske koordinatorje 

otroških parlamentov. Potekali so na izbrano temo »Otroci in načrtovanje prihodnosti«. 
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Prvi del izobraževanja je bil skupni, štirje pa so bili izvedeni po regijah. Na skupnem delu 

izobraževanja v Ljubljani, so mentorji lahko prisluhnili dr. Leopoldini Plut – Pregelj in 

pomembnosti poslušanja, mag. Tilki Jamnik o branju in predlogih mladinskih knjig, ki lahko 

služijo za izhodišča pogovorov z otroki, Nini Babič o tem, kakšen človek želim postati, Damjanu 

Habetu o kompetentnih otrocih in kompetentnih starših, dr. Sonji Rutar o participaciji v vzgoji 

in Evi Veršič o novem projektu RTV »Pogumneži – ustvarjamo prihodnost« (spodbuda otrok k 

družbeno koristnim akcijam). Udeležence so uvodoma nagovorili Darja Groznik, predsednica 

ZPMS ter predstavnika mladih: Kaja Petrovič in Ciril Cerovšek.  

Na regijskih delih izobraževanj pa je udeležence navduševal mag. Jani Prgić. 

 

Potek izobraževanja: 

Skupni del: 15. september 2016, Ljubljana – 207 udeležencev 

Regijski deli: 

- 20. september, Ljubljana – 101 udeleženec 

- 22. september, Maribor – 69 udeležencev 

- 27. september, Novo mesto – 29 udeležencev 

- 29. september, Ajdovščina – 26 udeležencev 

 

Na regijskih delih izobraževanj so mentorji skozi delavnico predlagali štiri podteme znotraj 

naslovne teme Otroškega parlamenta, ki so v šolskem letu 2016/2017 enotne za vso Slovenijo 

(kdo sem in kakšen človek želim postati, prihodnost, vrednote, okolje). S takšnim oženjem bodo 

učenci prišli na nacionalno raven otroškega parlamenta s konkretnejšimi predlogi in pobudami 

za nas odrasle, za odločevalce.  

 

Mentorji na izobraževanju prejmejo tudi krajši zbornik prispevkov, za udeležbo pa jim lahko 

izdamo potrdilo.  

 

2.2.4 Mlada parlamentarca v Bruslju  

Kaja Petrovič, predsednica 26. Nacionalnega otroškega parlamenta in Ciril Cerovšek, predsednik 

25. Nacionalnega otroškega parlamenta, sta se od 15. do 19. 11. 2016 udeležila simpozija o 

participaciji otrok »Za otroke, z otroki: od idej do akcij«, ki ga je pripravila organizacija Eurochild 

iz Bruslja. Kaja in Ciril sta bila predstavnika Slovenije med skupno 12 udeleženci iz 9 držav. 

Izbrana sta bila na podlagi motivacijskega pisma in izkušenj, ki jih imata pri sodelovanju v 

otroškem parlamentu od šolske do nacionalne ravni.  

V okviru simpozija so udeleženci obiskali tudi Evropski parlament in se srečali z evro poslanci 

držav, iz katerih sami prihajajo. Kaja in Ciril sta se tako srečala s Tanjo Fajon in dr. Igorjem 

Šoltesom. V pogovoru z njima sta izpostavila učenje in izobraževalni sistem, za katerega sta 

menila, da bi ga bilo potrebno posodobiti. Učence in dijake bi bilo treba bolj vključevati v proces 

podajanja snovi, več bi se naučili z interaktivnejšimi metodami, s sodelovanjem in ne tako kot 

sedaj, samo s poslušanjem. Šolstvo in gospodarstvo bi morala delovati z roko v roki, gospodarstvo 



17 

 

bi moralo financirati šolstvo (štipendiranje) z namenom, da bi se po zaključku šolanja lahko 

zaposlili v gospodarstvu.  

Sicer pa so mladi udeleženci v programu medsebojno razpravljali o participaciji (sodelovanju) 

otrok v zadevah, ki se tičejo njih. Izpostavljena so bila tri ključna sporočila: kampanje za 

prepoznavo pomembnosti participacije otrok, povečana participacija otrok in informacijski 

proračun (za prevod dokumentov v otrokom prijazne različice in jezike držav članic EU). Glavno 

sporočilo je bilo, da moramo otrokom in mladim prisluhniti in jim dati možnost, da povedo svoje 

mnenje.   

Eurochild bo pripravil Strategijo o participaciji otrok, ki jo bo sprejel predvidoma aprila 2017, ko 

bo zasedanje njihove skupščine. 

 

2.3 PROMOCIJA 

 

Eden najzanimivejših dogodkov ZPMS je gotovo vsakoletni Nacionalni otroški parlament. Za 

dogodek se zanimajo novinarji različnih nacionalnih medijev, zelo pogosto intervjujajo mlade 

parlamentarce ali posnamejo njihove izjave, izjave gostov in tudi organizatorjev. Vsako leto so 

prisotni mladi ustvarjalci Infodroma, ki pripravijo prispevek za 1. program TV Slovenija. V 

lanskem letu je bil prispevek na sporedu 6. februarja.  

Tudi TV Slovenija, 3. program, se vsako leto odzove in če zasedanja ne predvaja neposredno, 

predvajajo posnetek. Preko pressclippinga zasledimo veliko objav o otroških parlamentih v 

lokalnih medijih. 
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Mlada parlamentarca Kaja Petrovič (predsednica 26. nacionalnega otroškega parlamenta)  in Ciril 

Cerovšek (predsednik 25. nacionalnega otroškega parlamenta) sta bila sredi decembra gosta v 

mladinski radijski oddaji Hudo! na 1. programu Radia Slovenija. Predstavila sta svojo izkušnjo in 

sodelovanje v otroškem parlamentu, nato kratko opisala svojo udeležbo v Bruslju, ob koncu pa 

povedala, da menita, da bi bilo potrebno spremeniti šolski sistem. 

Otroški parlament ima vzpostavljeno svojo Facebook stran. Ob koncu leta 2016 je imela 572 

všečkov. Glede na število udeležencev programa in prepoznavnost programa, bi si želeli večje 

odzivnosti mladih na tem priljubljenem družbenem omrežju. 

 

2.4 NACIONALNI ODBOR MLADIH 

 

2.4.1 Predstavniki Nacionalnega odbora mladih (NOM) pri varuhinji človekovih pravic 

V maju je pet mladih predstavnikov Nacionalnega odbora mladih (NOM) (Ciril, Luka, Irenej, 

Anja in Nina) obiskalo Varuha človekovih pravic, kjer so se srečali z varuhinjo Vlasto Nüssdorfer, 

njenim namestnikom Tonetom Dolčičem in svetovalko Liano Kalčina. Izpostavili so težave, ki 

so jih obravnavali na otroških parlamentih: pri izboru učencev za udeležbo na višjih nivojih 

otroških parlamentov si želijo več demokratičnosti; izrazili so razočaranje nad odnosom nekaterih 

ravnateljev do otroških parlamentov, ker jim ne namenjajo pozornosti; moti jih pristranskost 

učiteljev pri obravnavi in ocenjevanju učencev; menili so, da so mladi premalo ekonomsko 

pismeni; želijo si kariernih dni in podjetniških krožkov, itd. 

 

2.4.2 Tabor zA predstavnike Nacionalnega odbora mladih (in nagrajence natečaja evropa 

v ŠOLI) 

Za predstavnike Nacionalnega odbora mladih (in nagrajence natečaja Evropa v šoli) smo 26. in 

27. 11. pripravili zabavno - izobraževalni vikend v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Mladim 

je spregovoril mag. Klemen Žumer, vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v 

Sloveniji, jim pojasnil delovanje Evropskega parlamenta in jih spodbudil k spremljanju 

programov, ki jih Evropska Unija ponuja mladim. Nato sta jih obiskali študentki iz Španije, ki sta 

v Sloveniji na študijski izmenjavi preko programa Erasmus. Skupaj so razglabljali o kulturnih in 

izobraževalnih podobnostih in razlikah med državama. Po sproščujoči in zabavni igri team 

buildinga, pa so pričeli z aktivno razpravo o spremembah, ki bi jih po njihovem mnenju 

potreboval izobraževalni sistem. V večernem času so v dveh skupinah aktivno tekmovali v kvizu 

na temo Evropske Unije, pred spanjem pa je sledil obvezen taborni ogenj. Naslednji dan so pričeli 

s predavanjem profesorja zgodovine in evropskih študij Saše Mikića, ki jih je poučil tako o 

splošnih značilnostih Evropske Unije, kot tudi o prednostih in možnostih, ki jih ta ponuja 

mladim. Med predavanjem se mu je pridružil tudi direktor Zavoda PIP, Dejan Bogdan. 

Predstavil je možnosti zaposlovanja mladih v Evropski Uniji Po končni evalvaciji so mladostniki 

zadovoljni, polni novih informacij in zanosa zaključili tabor. 
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3. MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE 

 

- 47. državno srečanje mladih zgodovinarjev na OŠ 

Rodica v Domžalah 

- Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov v Muzeju 

za novejšo zgodovino Slovenije v Ljubljani 

- Zbornik strokovnih prispevkov na temo Prazniki in 

praznovanja v šolstvu - primerjava 

 

 

 

3.1 KRATEK OPIS PROGRAMA 

 

Mladi raziskovalci zgodovine že 47 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. 

 

3.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016  

 

3.2.1 47. Državno srečanje mladih zgodovinarjev  

je bilo organizirano 27. maja 2016 na OŠ Rodica v Domžalah. V razpisu raziskovalne teme 

»Družbeni status – zgodbe o uspehih in porazih« je sodelovalo 31 raziskovalnih krožkov OŠ po 

celi Sloveniji in preko 500 krožkarjev. Državnega srečanja se je udeležilo 120 učencev, mentorjev 

in članov komisije. Učenci so predstavili svoje raziskovalne naloge, med odmorom so si ogledali 

dejavnost slamnikarstva,  po predstavitvi pa so si udeleženci ogledali Medobčinski muzej v 

Kamniku. Na srečanju smo podelili 17 zlatih, 9 srebrnih in 5 bronastih priznanj.  

 

3.2.2 Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov  

na razpisno temo »Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes - primerjava« je bil organiziran 

21. oktobra 2016 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Udeležilo se ga je 45 udeležencev. Na 

seminar smo povabili 9 najboljših strokovnjakov s področja razpisane teme: Tomaža Miklja, dr. 

Franca Rozmana, mag. Marjetko Balkovec Debevec, mag. Moniko Kokalj Kočevar, Vlasto Tul, 

Danico Lorber, Heleno Pačnik, Judito Podgornik Zaletelj, dr. Simono Klaus. Izdali smo tudi 

zbornik strokovnih prispevkov sodelujočih predavateljev. Po končanem seminarju so si 

udeleženci ogledali razstavo »Nikoli jim ni bilo bolje?«.  
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3.3 IZDANE PUBLIKACIJE/ZBORNIKI 

 

Za potrebe izvedbe seminarja smo izdali zbornik strokovnih prispevkov z najboljšimi strokovnjaki 

na razpisano raziskovalno temo z naslovom »Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes - 

primerjava« v nakladi 120 izvodov.   

 

3.4 SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI  

 

ZPMS se vsako leto, po zaključenem državnem srečanju, poveže s Slovenskih šolskim muzejem 

in jim v trajno hrambo izroči raziskovalne naloge. Sodelujemo tudi z ZRC SAZU, ki poskrbi za 

brezplačen vpis predavateljev v sistem Cobiss. S Središčem ZIPOM smo že v letu 2015 začeli 

postopek spremembe pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Muzej novejše zgodovine 

Slovenije nam vsako leto odstopi Viteško dvorano za izvedbo seminarja za mentorje zgodovinskih 

krožkov in omogoči brezplačni ogled razstave.   

 

3.5 PROMOCIJA 

 

Objava na FB – seminar za mentorje zgodovinskih krožkov in sporočilo za javnost ob zaključni 

prireditvi.  

 

 

 

4. SREDIŠČE ZIPOM  

 

4.1 KRATEK OPIS PROGRAMA 

 

Projekt Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in 

mladostnikov (Središče ZIPOM) je mreža nevladnih organizacij, ki 

delujejo na področju otrokovih pravic.  

 

Središče ZIPOM je namenjeno podpori in krepitvi nevladnih organizacij prek nudenja 

mentorskih ur, usposabljanj, informiranja ter vključevanja v različne skupne akcije preprečevanja 

in odpravljanja kršitev otrokovih pravic. Eno izmed temeljnih načel delovanja je povezovanje in 

oblikovanje sodelovalne partnerske strukture med članicami. Kot koalicija nevladnih organizacij 

s področja otrokovih pravic ZIPOM združuje njihovo znanje in izkušnje v skupnih aktivnostih 

ter tako prispeva k oblikovanju vloge nevladnega sektorja v Sloveniji. Vsebinsko deluje na 

področju otrokovih pravic, zato je vodilo delovanja ravnati skladno z otrokovo največjo koristjo.  
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Središče ZIPOM vodi zagovorniške akcije na področju aktualne družinske zakonodaje, socialne 

zakonodaje, položaja otroka na sodišču in drugih. Prek 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.  

ZIPOM vodi civilni dialog z mediji. V sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Društvom 

novinarjev Slovenije in Novinarskim častnim razsodiščem je oblikoval Smernice za poročanje 

novinarjev o otrocih.  

 

4.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

4.2.1 Oblikovanje in zastopanje stališč ob aktualnih spremembah zakonodaje 

Spremljali smo aktualne spremembe zakonodaje in zbirali pripombe/predloge naših članic: 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini; Družinski zakonik. 

Analizirali smo uresničevanje Priporočil Odbora OZN za otrokove pravice iz leta 2013 po 

vsebinskih področij. 

Pripravili smo vmesno alternativno poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah 

ter ga poslali ministrstvom ter medijem. 

Podprli smo predlog za oblikovanje Sveta za otroke pri Vladi RS, ki bi bil posvetovalni organ 

vlade. Predlog je podal Nacionalni odbor za otrokove pravice pri ZPMS. 

23.9.2016 smo na MDDSZEM poslali dopis s prošnjo za osnutek in časovnico priprave novega 

Programa za otroke in mladino (naša želja je, da so v Program za otroke in mladino vključena 

področja, ki smo jih izpostavili v vmesnem alternativnem poročilu o uresničevanju Konvencije o 

otrokovih pravicah v Sloveniji). 

19.12.2016 smo podprli poziv MDDSZEM-u, ki sta ga pripravila Pravno-informacijski center 

nevladnih organizacij in Unicef, da v strateški dokument, ki se bo pripravljal na področju 

otrokovih pravic, vključi tudi migrantske in begunske otroke ter mladoletne prosilce za azil. 

 

4.2.2 Sodelovanje in povezovanje z drugimi 

Udeležili smo se srečanja z vodjo Sektorja za človekove pravice na Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Udeležili smo se redne seje Strokovnega sveta za družino pri Ministrstvu za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti. 

Udeležili smo se XIV. seje Medresorske komisije za človekove pravice (6.12.2016). Seja je bila 

namenjena izmenjavi pomembnih informacij s predstavniki civilne družbe, ki delujejo na 

področju človekovih pravic. Izpostavili smo neratifikacijo 3. izbirnega protokola h Konvenciji o 

otrokovih pravicah in pobudo Vladi RS za oblikovanje Sveta za otroke ter opozorili na vmesno 

alternativno poročilo nevladnih organizacij o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah. 
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4.2.3 Spletni portal središča ZIPOM 

Prenovili in posodobili smo spletno stran www.sredisce-zipom.si. 

 

4.2.4 ZIPOM e-novičke 

Izdali smo 2 izvoda ZIPOM E-novičk. 

 

4.2.5 Konzorcij vsebinskih NOV mrež Slovenije  

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

se tudi Nacionalnega srečanja vsebinskih mrež Slovenije (14.10.2016). 

 

4.2.6 EUROCHILD 

Redno smo sodelovali pri pobudah in aktivnostih mednarodne mreže Eurochild (pripravili smo 

poročilo za Evropski semester, na pobudo Eurochild-a kontaktirali Ministrstvo za zunanje 

zadeve v času sprejemanja Resolucije o otrokovih pravicah, za simpozij o participaciji otrok smo 

jim posredovali opis programov ZPMS, ki vključujejo participacijo otrok).  

Udeležili smo se srečanja nacionalnih partnerskih organizacij Eurochild-a (NPN meeting), ki je 

potekalo v Talinu od 19. do 21. aprila. V sklopu srečanja je potekala tudi 8. mednarodna 

konferenca mrež nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic. Konferenca je 

bila namenjena pregledu področja otrokovih pravic v različnih državah, iskanju skupnih točk za 

sodelovanje in prikazu dobrih praks. 

Udeležili smo se srečanja nacionalnih partnerskih organizacij Eurcohild-a, ki je potekalo v 

Strasbourgu 15. in 16. decembra. Srečanje je bilo posvečeno usposabljanju glede metod dela in 

instrumentov Sveta Evrope, pomembnih za delovanje na področju otrokovih pravic. Poudarek 

je bil na nasilju nad otroki. 

 

 

  

http://www.sredisce-zipom.si/
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5. SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI 

- V letu 2016 smo prejeli 257 vlog družin za vključitev v humanitarni program. Družinam 

smo razdelili 40.871,00 €. 

- Preko oddaje Tednik (Pomagajmo) smo pomagali 14 družinam, za katere je bilo zbranih 

194.001,00 €. 

- V šol. letu 2016/2017 smo dodelili 16 štipendij srednješolcem iz Štipendijskega sklada 

Nivea in 5 štipendij srednješolcem iz Štipendijskega sklada ZPMS (vse skupaj 25.200,00 

€). 

- V letu 2016 smo v akciji Poštar Pavli polni šolske torbe razdelili 21.053 kosov šolskih 

potrebščin in 5.000,00€ za nakup učbenikov in delovnih zvezkov. 

- Veliko družinam pa smo pomagali tudi z doniranim materialom, z igračami, oblačili, 

knjigami, računalniki, pohištvom ipd. 

- Za letovanja otrok smo v letu 2016 v akciji Pomežik soncu® zbrali in na internem razpisu 

razdelili 137.250,06 € za letovanja otrok iz socialno šibkih okolji in za letovanje otrok s 

posebnimi potrebami. Sredstva so bila zbrana s strani donatorjev (fizičnih in pravnih oseb) 

in iz razpisa FIHO. 

 

5.1 KRATEK OPIS PROGRAMA 

Namen programa je zmanjševanje socialne izključenosti otrok, mladostnikov in družin na 

območju celotne države. Nudi različne oblike pomoči: materialne (obutev, oblačila, oprema za 

stanovanja in drugo), finančne in moralne, … 

- Socialno humanitarni programi pri ZPMS v letu 2016 so bili: 

o Pomoč družinam (donacije različnih podjetji in fizičnih oseb, oddaja Tednik,…) 

o Pomežik soncu
®

 

o Akcija »Poštar Pavli polni šolske torbe« 

o Nivea – podarite nam modro srce (štipendijski sklad Nivea) 

o Štipendijski sklad ZPMS 

o Zimovanje za socialno ogrožene družine 

o Sapramiškin sklad 

 

- Enkratni projekti v letu 2016: 

o Donacija knjig Mohorjeve družbe iz Celovca in Veleposlanika Republike Avstrije 

v Sloveniji 

o Počitnice družin v Hotelu Bernardin 

o Donacija šolskih potrebščin (KPMG d.o.o. in francoska humanitarna akcija 2 

Sens 5 Directions) 

o Alpinina dobrodelna akcija »Podari svoj par« 

o Donacija rabljenih računalnikov (Si.mobil in Alta) 

o Donacija klim Daikin 

o Dobrodelna akcija Ikonica sreče 

o Dobrodelna akcija GA+ KUHINJE 
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5.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

5.2.1 Pomoč družinam  

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

projekte pri ZPMS. V letu 2016 se je komisija sestala trikrat. V mesecu maju 2016 in septembru 

2016 se je komisija sestala s predsednico Anito Ogulin, ki je z mesta predsednice odstopila v 

septembru. V mesecu decembru 2016 so članice in član komisije izvolili novo predsednico 

komisije Ireno Plavec.  

Komisija se je sestala 15. maja 2016, 27. septembra 2016 in 21. decembra 2016. Obravnavala je 

257 prošenj za pomoč. Glede na leto 2015 je bilo za 64 manj prošenj družin. V letu 2016 je bila 

razdeljena pomoč v višini 40.871,50€. Razdelila se je tudi pomoč v višini 3.000,00€ iz akcije Pošte 

Slovenije – »20 dobrih novic za 20 družin«, ki je potekala v letu 2015. Vrednostne kartice Merkur 

so bile razdeljene v višini 700,00€, boni Desetaki pa v višini 1.050,00€. 

Komisija za socialna vprašanja in humanitarne projekte ni odobrila vseh prošenj družin za pomoč 
in sicer tistim, ki: 

- so že prejeli pomoč s strani Komisije v letu 2015 in/ali v letu 2016, 

- imajo vse člane družine polnoletne,  

- imajo vse člane družine polnoletne in se nihče izmed njih ni izobraževal redno kot dijak, 

- so posredovali nepopolno vlogo za vključitev v humanitarni program in/ali nepopolna 

dokumentacijo (potrebna dopolnitev prošnje). 

Zveza prijateljev mladine Slovenije je s pomočjo RTV SLO, v oddaji Tednik, v rubriki 

»Pomagamo«, v letu 2016, predstavila zgodbe 14.ih družin, kjer so gledalci namenili pomoč 

družinam v skupni višini 194.001,50€. V eni izmed oddaj Tednik je bil predstavljen program 

Pomežik soncu
®

, kjer se je zbralo 2.994,00€ sredstev za letovanje otrok iz socialno manj 

spodbudnih okolji. 

 

5.2.2 POMEŽIK SONCU
®

  

V okviru akcije Pomežik soncu
®

 so se sredstva za brezplačna letovanja otrok iz socialno manj 

spodbudnega okolja zbirala tudi v različnih akcijah, ki smo jih organizirali skupaj z različnimi 

donatorji. 

Dobrodelno balincanje:  

V letu 2016 je Balinarska zveza Slovenije obeleževala 65 let delovanja in z namenom obeležitve 

te obletnice so v marcu 2016 organizirali dobrodelno prireditev. Dogodek se je odvijal v Kopru 

in zbrane prostovoljne prispevke in prispevke podjetji so namenili akciji Pomežik soncu
®

. 

Dobrodelni koncert »Otroci za otroke«: 

11. maja 2016 je v Linhartovi dvorani Cankarjeva doma potekal dobrodelni koncert »Otroci za 

otroke«. Otroški pevski zbor Osnovne šole Nove Jarše je skupaj z znanimi glasbenimi gosti 

(nekateri izmed njih: Severa Gjurin, Vlado Kreslin , NIET, Hamo & Tribute 2 love, Ula Ložar, 

Tina Marinšek, ...) udeležence koncerta popeljal v svet glasbe, kjer je vsaka pesem nosila svoje 

sporočilo. Zbrana sredstva so bila namenjena za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. 
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Omogočimo počitnice trem otrokom s posebnimi potrebami – Chariyo: 

V letu 2016 smo sodelovali s spletno platformo Chariyo, ki je inovativna platforma za množično 

dobrodelnost, na kateri so lahko ljudje s prostovoljnim ogledom video oglasa prispevali do 2€ za 

nekaj dobrega. Preko spletne strani smo zbirali sredstva za 10 dnevno letovanje 3 otrok s 

posebnimi potrebami iz socialno šibkejšega okolja z geslom »Sonce, morje in smeh za otroke s 

posebnimi potrebami«. V akciji smo zbrali 873,00€ (https://chariyo.com/si). 

Siolov žarek 

V dogovoru z TS media, medijske vsebine in storitve, d.o.o., smo na portalu Siol.net izpeljali 

akcijo Siolov žarek. Preko njihovega portala so se zbirala sredstva za letovanje otrok iz socialno 

manj spodbudnega okolja. Donatorji (fizične ali pravne osebe) so se lahko odločili koliko bodo 

prispevali in komu bo donacija namenjena (regija). V akciji so se zbrala sredstva v višini 2.220,00€ 

- od tega je bilo 1.400,00€ opredeljena donacija za otroka oz. mladostnika iz določene regije in 

1.520,00€ neopredeljene donacije in se je vključila v skupno zbrana donacijska sredstva v okviru 

akcije Pomežik soncu
®

.  

V okviru akcije Siolov žarek smo prejeli tudi donacijo novih kopal, ki jih je doniralo podjetje 

Lisca d.d.. 

 

5.2.3 Akcija »POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE«  

V letu 2016 je že četrto leto zapored potekala akcija Pošte Slovenije in ZPMS »Poštar Pavli polni 

šolske torbe«. V akciji, ki je potekala od 27. junija 2016 do 10. oktobra 2016 so se zbirale šolske 

potrebščine in finančna sredstva za otroke iz socialno šibkejših okolij. Zbiranje šolskih potrebščin 

(na poštah po Sloveniji) se je zaključilo 12. avgusta 2016 in do začetka šole smo razdelili 20.362 

različnih šolskih potrebščin (7.977 šolskih potrebščin je darovala Pošta Slovenije, 12.385 šolskih 

potrebščin pa je bilo darovanih na posameznih poštnih poslovalnicah). Preko SMS sporočil in 

nakazil na TRR se je zbralo 3.000,00€, s pomočjo donacij smo lahko razdelili še dodatnih 

2.000,00€, skupaj smo v celotni akciji razdelili 5.000,00€. V akciji je sodelovalo 33 članic ZPMS 

- društev in zvez. 

Poleg pomoči Pošte Slovenije smo prejeli šolske potrebščine s strani podjetje KPMG d.o.o., ki 

se je drugo leto zapored pridružilo zbiranju šolskih potrebščin. V avgustu 2016 smo imeli obisk 

iz Francije in sicer predstavnika francoske humanitarne akcije 2 Sens 5 Directions. Akcija je 

potekala na način, da so zbrali šolske potrebščine in športno opremo in se z avtomobilom 

odpravili na pot iz Francije v Slovenijo, na Slovaško in v Romunijo. Podjetje KPMG d.o.o. in 

francoska humanitarna akcija sta skupaj zbrala 691 šolskih potrebščin. 

 

5.2.4 NIVEA – Podarite nam modro srce (Štipendijski sklad NIVEA)  

V letu 2016 je že 10 leto zapored potekala akcija Nivea – podarite nam modro srce. V času med 

15. januarjem in 15. februarjem so se zbirala modra srca z lepimi željami, stand up komik Boštjan 

Gorenc Pižama je obiskal četrtošolce in jih povprašal kako si predstavljajo prihodnost in njihov 

bodoči poklic. Prejel je različne odgovore, med njimi županja, jedrski fizik, astronom, … 

Zaključek akcije je potekal 24. februarja 2016, kjer je predsednica ZPMS prejela darilni bon za 

štipendijski sklad. 

https://chariyo.com/si
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V akciji so se zbrala sredstva v višini 20.000,00€, ki so v šolske letu 2016/2017 namenjena 16 

dijakom, da lažje uresničujejo njihove življenjske cilje (19.200,00€). S pomočjo Učnega sklada 

Nivea smo v obliki štipendij do sedaj na poti do izobrazbe pomagali že 82 otrokom in 

mladostnikom iz socialno šibkejšega okolja.   

 

5.2.5 Sapramiškin sklad  

V letu 2016 se je ustanovil Sapramiškin sklad, ki je namenjen otrokom s posebnimi potrebami iz 

socialno ogroženih družin – sredstva bodo namenjena za nudenje psihosocialne pomoči, plačilo 

fizioterapij, plačilo oz. doplačilo zdravstvenih in drugih pripomočkov ter izobraževanje staršev. 

Zamisel je nastala ob 40. obletnici pravljice in 30. obletnici predstave Sapramiška. Podjetje Ilirija 

d.d. se je odločilo, da bo izdelalo novo zobno pasto Biodent Sapramiška Junior in od vsakega 

prodanega proizvoda  10 centov namenila v Sapramiškin sklad. V mesecu novembru 2016 je bila 

izvedena promocija Sapramiškinega sklada v sodelovanju z vrtcem Pedenjped iz Zaloga, z 

Lutkovnim gledališčem Ljubljana in zdravstvenim domom Ljubljana Moste – Polje. Otroci iz 

vrtca so se na zabaven in poučen način poučili o zobozdravstveni higieni in preventivi. Prva 

sredstva v ta sklad pričakujemo v letu 2017. 

 

5.2.6 Donacija knjig Mohorjeve družbe iz Celovca in veleposlanika Republike Avstrije v 

Sloveniji  

Republika Avstrija – Urad zveznega kanclerja in Mohorjeva družba v Celovcu že tradicionalno 

podarjata knjige slovenskim bralcem, že drugo leto zapored je ZPMS med prejemniki donacije. 

11. februarja 2016 sta veleposlanik Republike Avstrije v Republiki Sloveniji, dr. Clemens Koja in 

predsednik Mohorejeve družbe v Celovcu, dekan mag. Ivan Olip podarila knjige v vrednosti 

10.000,00 €, ki so bile namenjene društvom in zvezam po Sloveniji. Del knjig je bil še posebej 

namenjen projektu Botrstvo, ki ga vodi ZPM Ljubljana Moste - Polje. 

  

5.2.7 Počitnice družin v Hotelu Bernardin  

V poletnih mesecih (julij in avgust 2016) smo omogočili v okviru projekta Pomežik soncu
®

 trem 

štiričlanskim socialno ogroženim družinam brezplačne počitnice v Hotelu Bernardin. Ponudba 

je obsegala polpenzion, enkrat obisk wellnessa, prevoz družine od doma do hotela in nazaj. 

Družine so počitnikovale v treh terminih in sicer 16. 7. – 21. 7. 2016, 31. 7. – 5. 8. 2016 in 26. 

8. – 31. 8. 2016. Družine so bile iz območja Krškega, Ljubljane in Domžal. 

 

5.2.8 ALPININA dobrodelna akcija »PODARI SVOJ PAR«  

V jesenskem času je potekala akcija Alpine »Podari svoj par«. V akciji se je zbirala rabljena, a še 

uporabna zimska ali jesenska obutev. Obutev se je zbirala v trgovinah Alpine. Vsa zbrana obutev 

je bila iz trgovin prepeljana v tovarno Alpina, kjer so jo pregledali, očistili, po potrebi popravili. 

Poleg rabljene obutve je Alpina prispevala 300 parov novih zimskih čevljev. Po končani akciji 

smo razdelili 1.000 parov čevljev (zbranih je bilo 700 parov rabljene obutve in 300 parov nove 

obutve). V akciji je sodelovalo 17 članic ZPMS – društev in zvez. 

Dobrodelnost se je dotaknila tudi slovenskih športnikov, Teje Gregorin in Jakova Faka, ki sta 

podarila vsak svoj par smučarsko tekaških čevljev Alpina. Načrtujemo izpeljavo licitacije. Zbrana 
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sredstva bodo namenjena štipendiranju mladih športnikov. 

 

5.2.9 Donacija rabljenih računalnikov  

V letu 2016 smo prejeli dve večji donaciji rabljenih računalnikov. Podjetje ALTA, nova 

naložbena kultura je donirala tri rabljene računalnike, ki smo jih namenili štipendistom 

Štipendijskega sklada Nivea. 

V mesecu oktobru 2016 je podjetje Si.mobil podarilo 12 rabljenih računalnikov, ki pa smo jih, v 

dogovoru z donatorjem, podarili članicam ZPMS - društvom in zvezam po Sloveniji.  

 

5.2.10 Donacija klimatskih naprav DAIKIN  

 Konec avgusta 2016 nam je podjetje Daikin, podarilo klimatske naprave in njihovo brezplačno 

montažo. Donacija je bila namenjena počitniškim domovom in sicer Otroško letovišče Pacug, 

Počitniški dom Vila v Kranjski Gori, Dom pod obzidjem v Piranu, Tabor mladih v Dolenjskih 

Toplicah, Počitniški dom Triglavska roža v Trenti in Počitniški dom ZPM Maribor - Dom Miloša 

Zidanška na Pohorju. 

 

5.2.11 Podjetje GA+ KUHINJE v decembrski akciji zbiralo za štipendijski sklad ZPMS  

V podjetju GA+ kuhinje so se v decembru 2016 odločili, da bodo dobrodelni – od vsakega 

prodanega aparata so namenili 1€ v štipendijski sklad ZPMS. V akciji se je za štipendiste zbralo 

1.779,00€.  

 

5.2.12 Dobrodelna akcija IKONICA SREČE  

Modna hiša Ikona je organizirala akcijo Ikonica sreče, ki je potekala od 14. decembra 2016 do 

19. januarja 2017. V okviru dobrodelna projekta so se zbirali novoletni okraski znanih Slovencev. 

Akcija se je zaključila z dobrodelno dražbo v letu 2017, katere izkupiček je bil namenjen otrokom 

iz socialno ogroženih družin. V akciji so se zbrala sredstva v višini 3.470,00€. 

 

5.3 SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI  

 

5.3.1 Subvencionirana šolska kosila za otroke staršev iz prvih treh dohodkovnih razredov  

Konec novembra je v Državnem zboru RS potekala seja Odbora za delo, družino, socialne 

zadeve in invalide. Vabljeni smo bili k 1. točki dnevnega reda: Predlog zakona o spremembi in 

dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V razpravi je bilo govora o predlogu 

subvencioniranja šolskih kosil za otroke staršev iz prvih treh dohodkovnih razredov. Od 1. 1. 

2016 so bili do 100 % subvencioniranega kosila upravičeni otroci staršev iz prvega dohodkovnega 

razreda, iz drugega dohodkovnega razreda do 70 % subvencije in iz tretjega do 40 % subvencije. 

Na seji je bil sprejet sklep, da se predlaga DZ RS, da sprejme predlagane spremembe in 

dopolnitve zakona. S tem bodo v prihodnjem letu (začetek leta 2017) do 100 % 

subvencioniranega kosila upravičeni otroci staršev iz prvih treh dohodkovnih razredov. Seje se je 

udeležila Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS. 
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5.3.2 HALO, SI ZA TO? 

ZPMS in Zveza Rotary klubov Slovenije sta v februarju skupaj začeli z akcijo Halo, si za to?. 

Namen dobrodelne akcije je bilo zbiranje odsluženih mobilnih telefonov, polnilcev in mobilnih 

baterij. V akciji je sodelovalo preko 370 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter podjetij, zaključila pa 

se je v začetku meseca maja. Po končnih podatkih je bilo zbrano 2.804,78 kg mobilnih telefonov, 

5.641,09 kg baterij in 1.847,47 kg polnilcev, torej skupaj nekaj čez 10 ton materiala.  

Sredstva, ki jih je ZPMS prejela je razdelila med članice, ki so aktivno sodelovale v akciji. 

 

 

6. TEDEN OTROKA® 

 

6.1 KRATEK OPIS PROGRAMA 

 

Teden otroka
® 

 je projekt ZPMS, ki poteka vsako leto prvi teden v 

mesecu oktobru. V Tednu otroka
®

 se organizirajo različni prostočasni 

in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji.  

 

Projekt temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna 

skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni 

fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.  

Po priporočilih ZN se Svetovni dan otroka (zasledi se tudi termin »Mednarodni otroški dan«) 

praznuje prvi ponedeljek oktobra. 

Tudi v letu 2016 smo Teden otroka
®

, ki je potekal od 3. do 9. 10., povezali z aktualno temo 

Otroških parlamentov
® 

- Otroci in načrtovanje prihodnosti.  

 

6.2 ZAKLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

6.2.1 Smernice ob TEDNU OTROKA
®

 

Kot vsako leto je Nacionalni odbor za otrokove pravice pri ZPMS pripravil smernice ob Tednu 

otroka
®

. V njih so skušali izpostaviti problem nasilja, sploh fizičnega oz. telesnega kaznovanja 

otrok. Sklenili so, da je potrebno dati večji poudarek vrednotam, spoštovanju in dostojanstvu. 

Vzgoja in izobraževanje ter razvijanje potencialov otrok so ključnega pomena. Otroci za razvoj 

svojih potencialov potrebujejo: skrb in nego, meje in vodenje, upoštevanje ter razvijanje lastne 

osebnosti. Otrokom to lahko zagotovimo z razumevanjem posledic njihovih odločitev, 

spodbujanjem lepega vedenja, s svojim zgledom in zavedanjem, da vsi delamo napake. Starši naj 

se obnašajo kot bi želeli, da se obnašajo njihovi otroci, spoštljivo komunicirajo z njimi in jim 

pokažejo, kako se konstruktivno rešujejo nesporazumi. Otroke naj spodbujajo pri tem, kar otroci 

počnejo in pri tem, kar so in jim ne vsiljujejo svojih želja. Če otrok odrašča v ljubečem in 

odgovornem okolju, potem bo znal spoštljivo sobivati z drugimi brez nestrpnosti in nasilja. Šole 
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bi morale več storiti za razvoj oblik participacije otrok, jim v večji meri prisluhniti in jih spodbuditi 

k izražanju njihovih potreb, interesov in problemov. 

 

6.2.2 Poslanica ob TEDNU OTROKA
®

 

Poslanico z naslovom Svet, v katerem želim živeti, je napisala Desa Muck. 

 

6.2.3 Uvodna prireditev v TEDNU OTROKA
® 

 

V sodelovanju z MZPM Ljubljana, ZPM Ljubljana Center - Šiška, Zpm Moste Polje in Zvezo 

prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik smo 30. septembra v notranjem atriju Pošte Slovenije, 

na Čopovi 11, pripravili različne brezplačne delavnice za vrtčevske in osnovnošolske otroke.  

Dogodek smo odprli s krajšim uradnim delom, ki ga je z nagovorom pričela predsednica ZPMS 

Darja Groznik. Nagovoru pa so v podporo akciji prosti telesnemu kaznovanju otrok sledili odtisi 

dlani. Poleg predsednice ZPMS so svojo dlan odtisnili tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran 

Janković, ministrica za delo družino socialne zadeve ter enake možnosti Dr. Anja Kopač Mrak, 

in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. 

Program smo popestrili s pevskimi in plesnimi nastopi otroškega pevskega zbora OŠ Danile 

Kumar in vrtca Zelena jama, vrtec Viši gaj, OŠ Kašelj, OŠ Livada otroke pa je zabavala tudi Pika 

Nogavička. Na uvodnem dogodku nas je obiskalo več kot 450 otrok, 150 pa jih je tudi nastopilo. 

 

Seznam dogodkov, ki so jih v Tednu otroka® pripravile naše zveze in društva smo objavili na 

spletni strani www.zpms.si. 

 

6.2.4 Sodelovanje in povezovanje z drugimi  

Pri uvodnem dogodku na Pogačarjevem trgu so sodelovali ZPM Ljubljana Moste Polje, ZPM 

Ljubljana Vič Rudnik, ZPM Ljubljana Center in Šiška ter MZPM Ljubljana. Za fotografije pa sta 

poskrbela dijaka s Srednje medijske in grafične šole Ljubljana. 

 

  

https://www.facebook.com/zpmmoste.polje/
https://www.facebook.com/ZpmVicRudnik/
https://www.facebook.com/ZpmVicRudnik/
http://www.zpms.si/
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7 LETOVANJA  

 

7.1 KRATEK OPIS PROGRAMA  

Je tradicionalni program organiziranja različnih oblik za kakovostno preživljanje prostega časa 

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

Vsebina programa se nanaša na organizacijo letovanj za otroke in mladostnike, organizacijo 

letovanj iz socialno manj spodbudnih okolij in otrok s posebnimi potrebami, na organizacijo 

izobraževanj organizatorjev in izvajalcev letovanj, na zbiranje in razdelitev sredstev za letovanja in 

zimovanja in na vzpostavitev enotnih standardov za izvedbo letovanj v kapacitetah članic ZPMS, 

ki so v lasti ali upravljanju izvajalcev letovanj. 

 

- Zaščita blagovne znamke in grafične podobe Pomežik 

soncu
®

 

- Organizatorji letovanj so v letu 2016 peljali na letovanje 

10.139 otrok, od tega 3.235 otrok popolnoma 

brezplačno 

- ZPMS je namenila za letovanje 137.250 € in omogočila 

letovanje 391 otrokom iz socialno ogroženih družin in 

56 otrokom s posebnimi potrebami  

- Uspešno izvedeni izobraževanji v Poreču in Trenti 

 

7.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

7.2.1 Izobraževanje 

V letu 2016 je Nacionalni odbor za prosti čas in letovanje organiziral dva seminarja za pedagoške 

vodje na letovanjih. Prvi je bil 13. in 14. maja 2016 v Poreču v organizaciji ZPM Maribor. 

Udeleženci so poslušali predavanje Nine Babič o medvrstniškem nasilju, predavanje dr. Alberta 

Mrgoleta in Leonide Mrgole o izštekanih najstnikih in predavanje Eve Srdoč o spolnih zlorabah. 

Drugi seminar je bil 14. in 15. oktobra 2016 v Počitniškem domu Triglavska roža v Trenti, v 

organizaciji MDPM za  Goriško. Udeleženci so poslušali predavanje Tomice Dumančiča o 

komunikaciji znotraj pedagoškega tima in zunaj njega in predavanje dr. Viljema Ščuke o  šolarju 

na poti do sebe. Drugi del seminarja je bil namenjen izmenjavi dobrih praks.  

 

7.2.2 Zbiranje in razdelitev sredstev  

ZPMS je 16. 4. 2016 objavila Interna razpisa za izbiro organizatorjev letovanj za otroke s 

posebnimi potrebami – FIHO in za izbiro organizatorjev letovanj iz sredstev humanitarnega 

programa Pomežik soncu
®

 2016. Do 10. 6. 2016 se je zbralo za letovanje otrok iz socialno 

ogroženih družin 117.300 €, kar je zadostovalo za letovanje 391 otrok. Za letovanje otrok s 

posebnimi potrebami pa smo na razpisu FIHA uspeli dobiti 19.950 € in poslali na letovanje 56 

otrok. Posebnost programa letovanja otrok s posebnimi potrebami pri ZPMS je, da ti otroci 

letujejo z vrstniki, ki nimajo posebnih potreb, in kolikor je le mogoče v istem programu, česar 
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drugi organizatorji (invalidska društva in zveze) praviloma ne zagotavljajo. Skupaj s sredstvi 

donatorjev in sredstvi FIHO lahko otrokom s posebnimi potrebami zagotovimo ustrezne in 

brezplačne počitnice. 

Na objavljena razpisa za letovanje (10 nočitev) se je odzvalo 21 organizatorjev letovanj za sredstva 

FIHO in 28 organizatorjev za sredstva iz akcije Pomežik soncu®. Z organizatorji letovanj so bile 

sklenjene pogodbe, poročila o letovanju pa so oddajali na spletnem obrazcu 1-ka. Vsa oddana 

poročila so bila popolna in pravočasna. Vsi otroci so letovali v kapacitetah društev in zvez 

prijateljev mladine. Po poročilu o letovanjih FIHO in Pomežik soncu® 2016 je ZPMS in 

organizatorjem letovanj uspelo skupaj zbrati 2.356.166,79 €, Po zbranih podatkih so članice 

ZPMS letos na letovanje peljale 10.139 otrok. Od tega jih je odšlo na popolnoma brezplačno 

letovanje 3235 otrok, kar predstavlja 31,9 %, 3.979 otrok oz. 39,2 % je letovalo delno brezplačno, 

starši pa so v celoti plačali letovanje kar 2.925 otrokom, kar predstavlja 28,8 % vseh otrok. Med 

10.139 otroki jih je 3484 letovalo s pomočjo sredstev ZZZS, kar predstavlja 34,4 % vseh otrok.  

 

 

 

7.3 ZDRAVSTVENA LETOVANJA 

 

Na podlagi prejetih poročil o letovanju FIHO in Pomežik soncu® 2016 smo ugotovili, da je 19 

organizatorjev letovanj organiziralo tudi zdravstvena letovanja. 

Od 988.777,00 sredstev, ki jih je letos ZZZS namenil našim organizatorjem za zdravstvena 

letovanja, bi ob polni porabi sredstev lahko letovalo 4.128 otrok oz. bi izvedli 39.175 nočitev. 

Letos je bilo izkoriščenih 823.025,92 € letovalo je 3.484 otrok oz. je bilo opravljenih 32.716 

nočitev. Izkoristek (porabljenih) sredstev v letu 2016 predstavlja 84 %, lani je bil 85 %. Kar nekaj 

organizatorjev je sredstva porabilo v celoti, največ težav pa so imeli v Ilirski Bistrici (4%), Novi 

Gorici (28%) in Trbovljah (33%). Spodnja tabela prikazuje strukturo letošnjih zdravstvenih 

letovanj po številu dni. Letos je 682 otrok letovalo po 7 nočitev, kar predstavlja 20 % in 2802 

otrok po 10 nočitev, kar predstavlja 80 % vseh otrok.  
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ZPMS sama ni direktni organizator zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v Sloveniji in 

posledično tudi nismo pogodbeni partner Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki vsako 

leto razpiše Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev. So pa naše 

članice zelo pomemben organizator letovanj za predšolske otroke in šolarje v Sloveniji, ki se v 

veliki meri prijavljajo na javni razpis.  

 

Skrb za organiziran in kakovostno preživeti prosti čas mladih je ena izmed naših temeljnih vsebin 

in oblik dela in tudi predstavlja eno od osnov za krepitev telesnega in duševnega zdravja 

odraščajoče populacije. V vseh letih (več kot šestdeset) našega delovanja smo si pridobili veliko 

znanj in izkušenj pri delu z otroki in mladostniki, naše članice (zveze in društva) pa so bile zmeraj 

tudi dober, zanesljiv, skrben in korekten izvajalec zdravstvenega letovanja otrok, katerega 

naročnik je ZZZS. Vsi naši programi so v osnovi preventivnega značaja, gledano bodisi iz 

socialnega, sociološkega, zdravstvenega, vzgojnega ali izobraževalnega stališča. 

Dolgoletna tradicija organiziranja letovanj za socialno ali zdravstveno ogrožene otroke in 

mladostnike, kot tudi za tiste mlade, ki nimajo omenjenih težav, je del našega poslanstva in je 

trdno vpeta v socialne mreže družin iz cele Slovenije. Mnogim staršem, katerih otroci so 

pogosteje bolni ali okrevajo po prebolelih boleznih, je do sedaj predstavljalo zdravstveno letovanje 

edino možnost, na podlagi katere ti otroci, del zdravstvene rehabilitacije preživijo v varni, 

organizirani sredini, v družbi svojih vrstnikov in popolnoma nestigmatizirani. ZPMS v svoji mreži 

postavlja relativno visoke standarde, ki jih pričakujemo od organizatorjev letovanj in prav naši 

standardi so pred leti služili ZZZS, da je oblikoval kriterije za zdravstvena letovanja. 

 

leto Razpisana sredstva za zdravstvena letovanje 

2012 2,091.003,00 

2013 1,975.998,00 

2014 1,823.704,00 

2015 1,660.825,00 

2016 1.677.955,20 

 

682 otrok; 
117.769,84 

sredstev

2802 otrok; 
705.256,08 

sredstev

število otrok, ki so letovali iz sredstev 
ZZZS

7 nočitev 10 nočitev
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Iz tabele je razvidno, da ZZZS v letu 20116 ni zmanjšala višino sredstev namenjenih 

zdravstvenemu letovanju.  

 

Leto 
Odobreno število otrok s strani 

ZZZS članicam ZPMS-ju 

Dejansko število otrok, ki so bili na 

zdravstvenem letovanju s članicami 

ZPMS-jem 

2012 5204 4221 

2013 5076 4631 

2014 5497 3163 

2015 4030 3438 

2016 4392 3729 

 

Članice ZPMS, ki so kandidirale na javnem razpisu in bile na njem tudi uspešne, so dobile v letu 

2016 odobrenih 4392 mest. Dejansko pa je bilo na letovanju 3729 otrok. V letu 2016 je dosežena 

84, 9 % realizacija zdravstvenih letovanj. 

Lahko pa tudi v letošnjem letu ugotovimo, da je bila najslabša realizacija glede na odobrena mesta 

v Ilirski Bistrici 4% (v letu 2015 19 %), v Novi Gorici 28 % (v letu 2015 38 %) in v Trbovljah 33 

% (v letu 2015 17%). 

 

7.4 POMEŽIK SONCU® 

 

7.4.1 Kratek opis programa 

Sodoben čas je povzročil veliko ekonomsko in socialno razliko med otroki. Vse več jih je v času 

počitnic ostajalo doma, prepuščenih sami sebi in ulici. V letu 1998 je za ZPMS to pomenilo 

odgovornost in izziv za ukrepanje. S ciljem zmanjševanja socialne izključenosti in zagotavljanje 

enakih možnosti otrokom za kvalitetno 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 humanitarnega programa 

Pomežik soncu je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, popolnoma 

brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske 

svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater. Otrokom 

omogočimo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa, ko se lahko sprostijo, si naberejo 

novih moči za šolske obveznosti in doživijo nepozabne trenutke. 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. 
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7.4.2 Ključne aktivnosti v letu 2016 

 

7.4.2.1 ZAŠČITA BLAGOVNE ZNAMKE IN GRAFIZMA POMEŽIK SONCU
®

  

ZPMS je v septembru 2016 dobila odločbo Urada za intelektualno lastnino o zaščiti blagovne 

znamke in grafizma Pomežik soncu
®

.  

 

 

 

7.4.2.2 ZBIRANJE SREDSTEV  

ZPMS je z akcijo zbiranja sredstev začela 16. aprila 2016, ko smo v časopis Delo in Slovenske 

novice vložili 138.000 vloženk, po gospodinjstvih v Sloveniji smo razdelili 255.650 vloženk z 

UPN obrazcem. S farmacevtsko družbo Lek smo se dogovorili za vlaganje 5.350 obrazcev v 

njihovo interno glasilo Kolektiv, ki ga dobijo vsi zaposleni v Leku. Prav tako je bila akcija 

predstavljena v katalogu Počitnice in dejavnosti 2016, ki ga izdajo ljubljanske zveze in društva in 

sicer v nakladi 42.650 izvodih. Akcija zbiranja sredstev se je končala 10. junija 2016, ko smo na 

podlagi internega razpisa razdelili zbrana sredstva. ZPMS se je prijavila tudi na razpis FIHO in 

pridobila sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, del sredstev pa predstavljajo 

sredstva, ki jih dobimo po sponzorski pogodbi s farmacevtsko družbo Lek, članom skupine 

Sandoz.  

 

7.4.3 Interni razpis in razdelitev sredstev  

ZPMS je 13. 4. 2016 objavila Interni razpis za izbiro organizatorjev letovanj iz socialno ogroženih 

družin. Na razpis je se prijavilo 28 organizatorjev letovanj, s katerimi so se sklenile pogodbe o 

izvedbi letovanj. Po koncu zbiranja sredstev je ZPMS po sklepu Nacionalnega odbora za prosti 

čas in letovanja odobrila razdelitev 117.300 € sredstev, organizatorji letovanj pa so porabili 

sredstva v višini 110.994,98 €. 
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8. NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 

 

Projekt Evropa v šoli, ki ga že 17 let izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije, ima bogato 

tradicijo, razvejano mrežo šol po celi Sloveniji in bogato sporočilno vrednost, saj mlade, 

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

 

8.1 KRATEK OPIS PROGRAMA 

 

Zamisel o združeni Evropi, Evropi miru in blaginje, je nastala med drugim tudi zato, da ne bi 

nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo jih bili priča v zgodovini. Le če si bomo 

posamezniki, narodi in države ohranili mir, povečali blaginjo, krepili medsebojno solidarnost in 

sožitje ter razvijali demokratično ureditev s spoštovanjem človekovih pravic vsakogar, bomo 

presegli stoletne konflikte in sprejeli izzive prihodnosti. Razvoj naše celine je odvisen predvsem 

od nas, prebivalcev Evrope, zlasti od mladih.  

Natečaj Evropa v šoli ima v Sloveniji svoje začetke že v letu 1999, ko ga je na nacionalni ravni 

začel koordinirati Informacijsko-dokumentacijski center Sveta Evrope v Ljubljani. Zveza 

prijateljev mladine Slovenije je natečaj sprejela pod svoje okrilje leta 2005, saj je v tem programu 

videla priložnost za spodbujanje ustvarjalnosti in aktivnega državljanstva otrok in mladih. 

Vsebinsko in strokovno natečaj vodi Nacionalni odbor Evropa v šoli, sestavljeni iz predstavnikov 

različnih inštitucij.   

Temeljni cilji natečaja so: prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi 

se spopadamo doma, v Evropi in v svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in 

solidarnosti med ljudmi. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter s 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 vseh področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na 

jezikovnem, likovnem, fotografskem, raziskovalnem, internetnem in video področju. 

Natečaj je razdeljen po starostnih skupinah (1. triada, 2. triada, 3. triada., srednja šola in posebna 

kategorija za oddelke in šole s prilagojenim programom). Za spodbudo učencev in dijakov k 

ustvarjanju in raziskovanju skrbi mreža 16 regijskih koordinatorjev. Razpisne teme so po navadi 

vezane na razpisano temo Evropskega leta, vendar smo pri izbiri tematike prilagodljivi - v letu 

2016 tema evropskega leta ni bila določena, zato smo se odločili, da jo povežemo s sprejetimi 

cilji trajnostnega razvoja.  
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8.2 POTEK IN PODATKI 

 

Natečaj Evropa v šoli je poteka na treh nivojih. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na ravni 

posamezne šole, 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. Dodatno se lahko podelijo tudi skupinske nagrade. Avtorji 

vseh del, ki prispejo na nacionalno raven, so povabljeni na nacionalno zaključno prireditev.  

Vsako leto na šolski ravni sodeluje več kot 10.000 udeležencev, v zadnjih petih letih jih je 

sodelovalo 57.000.  

Na nacionalno raven se vsako leto uvrsti od 800 do 900 učencev in dijakov iz prib. 190-ih 

osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije. Tako je v lanskem šolskem letu na nacionalni ravni 

sodelovalo 879 mladih ustvarjalcev, ki so poslali 648 del. 

 

8.3 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

8.3.1 Nacionalna prireditev  

Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalno prireditvijo, ki navadno poteka 9. maja, na 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.  

Vsem udeležencem zagotovimo malico in povrnemo stroške prevoza. 

8.1.1 Financiranje 

Natečaj Evropa v šoli omogoča Zveza prijateljev mladine Slovenije. Ocenjeni stroški na letni ravni 

znašajo 21.550 €. V zadnjih letih se srečujemo s pomanjkanjem finančnih virov, zato iščemo 

dodatne možnosti pri podpori programa. V letu 2016 je Urad Vlade Republike Slovenije za 

komuniciranje financiral najem dvorane za zaključno prireditev natečaja, Ministrstvo za zunanje 

zadeve pa je financiralo tisk publikacije z razpisom in navodili o poteku natečaja.  
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9. NACIONALNA MREŽA TOM® (TELEFON ZA OTROKE IN 

MLADOSTNIKE) 

 

- Odgovorili smo na 46608 klicev/e-vprašanj/klepetov 

- Nov splošni plakat TOM telefona 

- Širitev mreže v Ajdovščini 

- Odobren projekt Center za varnejši internet 2016-2018  

 

 

 

9.1 KRATEK OPIS PROGRAMA 

 

TOM deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije 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 8 svetovalnih skupin ( Idrija, Krško, Ljubljana, 

Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje), v letu 2016 pa so aktivnosti za 

ponovno vzpostavitev svetovalne skupine pričeli izvajati v Ajdovščini.  

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

TOM (www.e-tom.si), kjer mladi lahko 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.  

 

 

 

http://www.e-tom.si/
http://www.e-tom.si/klepetalnica
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9.2 KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

9.2.1 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 deloval 

povprečno dve do štiri ure tedensko. 

 

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016 smo prejeli 44448 telefonskih klicev, 681 e-vprašanj, 1477 

klepetov, od tega 9672 svetovalnih pogovorov, ki so predmet analize.  

 

Obiski spletne strani TOM telefona www.e-tom.si: 33438 enkratnih obiskovalcev in 92083 

ogledov strani. 

 

9.2.2 Prostovoljsko delo  

V programu je bilo v letu 2016 aktivnih 157 svetovalcev – prostovoljcev, ki so skupno opravili 

6509 ur prostovoljskega dela.  

Idrija   -   5 prostovoljcev,    243 prostovoljskih ur,  

Krško    - 14 prostovoljcev,    421 prostovoljskih ur, 

Ljubljana   - 46 prostovoljcev,  1856 prostovoljskih ur,  

Maribor   - 24 prostovoljcev,  2292 prostovoljskih ur, 

Murska Sobota  - 16 prostovoljcev,    399 prostovoljskih ur,  

Slovenske Konjice  - 17 prostovoljcev,    448 prostovoljskih ur,  

Tolmin   -   6 prostovoljcev,    220 prostovoljskih ur in  

Velenje   - 19 prostovoljcev,    630 prostovoljskih ur. 

http://www.e-tom.si/
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Kot posebnost velja omeniti, da so v Mariboru in Ljubljani svetovalno delo opravljajo tudi delavci 

zaposleni preko javnih del.  

 

9.2.3 Izobraževanje svetovalcev 

Svetovalci/prostovoljci morajo biti za svoje delo strokovno usposobljeni, kar pomeni, da se 

morajo pred pričetkom dela udeležiti osnovnega izobraževanja. Temu sledi še usposabljanje, ki 

poteka v prisotnosti že izkušenega svetovalca in kjer se svetovalec seznani z dejanskim delom. 

Svetovalci so bili deležni supervizijskih srečanj (skupaj 49), hkrati pa se dodatno izpopolnjujejo v 

obliki predavanj in obiskov različnih institucij, kamor najpogosteje napotimo naše klicalce. 

 

Osnovno izobraževanje za svetovalce na TOM telefonu smo organizirali v Ljubljani (3 skupini) 

in v Mariboru. 

 

Dodatna izobraževanja za svetovalce vseh svetovalnih skupin smo organizirali: 

o od 27. do 29. 5. 2016 v Pacugu (49 udeležencev), kjer so nas prijazno gostili sodelavci iz ZPM 

Ljubljana Vič-Rudnik. Strokovni del: Odzivi na stiske mladih je vodil predsednik NM TOM 

dr. Albert Mrgole, vsebina je bila pripravljena na osnovi primerov svetovalnih skupin. Večina 

praktičnega dela je potekala kot igra vlog v svetovalnih trojkah. Del izobraževanja je bil 

namenjen tudi varni rabi interneta in predstavitvi novih trendov (dobrih in slabih), ki se 

pojavljajo na spletu. 

   

o 3. 12. 2016 smo se v dnevih pred svetovnim dnevom prostovoljstva srečali v Idriji (34 

udeležencev) in spoznali delovanje, poslanstvo in vrednote Psihiatrične bolnišnice Idrija, ki 

nam jih je predstavil strokovni vodja – predstojnik bolnišnice, dr. Marko Pišljar. Janja Milič 

nam je predstavila delo z Družino z odvisnostjo, pod njenim vodstvom smo izvedli še 

interaktivno delo v zvezi s predstavljeno temo. Ga. Milič je supervizorka in sodelavka 

svetovalnega telefon Klic v duševni stiski, ki deluje v okviru Psihiatrične klinike v Ljubljani, 

zato je bil njen prispevek prilagojen za svetovalce. Prijetno dobrodošlico in predstavitev 

svojega kraja so nam pripravili sodelavci ZPM Idrija, po mestu pa nas je vodil Nace 

Breitenberger.  

 

9.2.4 Projekt CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET SLOVENIJA 

S prijavo na razpis za obdobje julij 2016 – december 2018 smo bili s konzorcijskimi partnerji 

uspešni in tako smo nadaljevali s projektom, ki ga sofinancirata Evropska komisija- agencija INEA 

in MJU. 

 

Projekt Center za varnejši internet Slovenija združuje tri komponente: SAFE-SI - osveščanje o 

varni rabi interneta in novih tehnologij; TOM telefon - telefonsko linijo za pomoč mladim in 

njihovim staršem, ki se znajdejo v težavah, povezanih z uporabo interneta; SPLETNO OKO - 

točko za anonimno prijavo nelegalnih spletnih vsebin, kamor sodijo spolne zlorabe otrok (otroška 

pornografija) in sovražni govor.  
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Kot partnerji Centra za varnejši internet Slovenija, smo sodelovali v Svetu partnerjev projekta (t.i. 

Management Committee) 8. junija, 23. septembra in 14. decembra 2016.   

Udeležili smo se dveh INSAFE seminarjev in sicer v Larnaci na Cipru (od 20.-21. 4. 2016) in v 

Luksemburgu (22.-25. 11. 2016) ter sodelovali v Online meetingih 27. 1., 23. 3. in 30. 5. 2016 

Izobraževanja za E-tom in klepetalnico smo organizirali januarja in aprila. V mesecu februarju je 

začela delovati klepetalnica TOM telefona bolj okrepljeno, na novo se je izobrazilo 5 svetovalcev. 

Klepetalnica je odprta od ponedeljka do petka, po vsaj dve uri na dan. Od meseca maja pa je 

klepetalnica za dve uri na teden odprta na temo varne rabe interneta. 

 

9.2.5 Delovanje nacionalne mreže, seje, razpisi 

Sejo sveta NM TOM Nacionalne mreže TOM smo izvedli 16. februarja, 20. aprila in 14. 

novembra 2016.  

V letu 2016 smo se prijavili na razpise MDDSZEM (večletni), Mestna občina Ljubljana (MOL) 

(enoletni), MOL (javna dela), ZRSZ Javna dela 2015 (enoletni) in pripravili vlogo za Evropsko 

komisijo za projekt Center za varnejši internet Slovenija za obdobje julij 2016 – december 2018. 

V letu 2016 je bil TOM telefon sofinanciran s strani: 

- Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (Nacionalna mreža 

TOM) ter 

- Evropske komisije kot konzorcijski partner (Center za varnejši internet Slovenije) 

- Zavoda RS za zaposlovanje (Javna dela) 

- Mestna občina Ljubljana (Javna dela)  

- FIHO. 

 

Vsak mesec smo pripravili zahtevek s statistikami za MDDSZEM, v februarju smo oddali končno 

poročilo, v juliju pa delno. Aprila, avgusta in novembra smo oddali delna poročila za Evropsko 

komisijo in MIZŠ, vmesne statistike pa smo na Evropsko komisijo oddali aprila, julija in oktobra. 

Za javna dela smo oddajali mesečne zahtevke na ZRSZ in MOL. 

 

9.3 PROMOCIJA 

 

23. januar 2016: oddaja Firbcologi (TV SLO 1) – o TOM telefonu® 

(https://www.youtube.com/channel/UCQThbQZm1dQKaHMgag7RyfA) 

 

25. januar 2016: oddaja Med štirimi stenami (RTV SLO Radio prvi) – predstavitev TOM 

telefona® (http://radioprvi.rtvslo.si/2016/01/med-stirimi-stenami-37/)  

 

29. januar 2016: članek na spletnem portalu Siol.Net: Klic, ki otroka pripelje v varno pristanišče 

odrasle odzivnosti 

(http://www.siol.net/trendi/ustvarimo_boljsi_svet/2016/01/tom_telefon_za_otroke.aspx ) 

Iz članka: 

https://www.youtube.com/channel/UCQThbQZm1dQKaHMgag7RyfA
http://radioprvi.rtvslo.si/2016/01/med-stirimi-stenami-37/
http://www.siol.net/trendi/ustvarimo_boljsi_svet/2016/01/tom_telefon_za_otroke.aspx
http://www.siol.net/trendi/ustvarimo_boljsi_svet/2016/01/tom_telefon_za_otroke.aspx
http://www.siol.net/trendi/ustvarimo_boljsi_svet/2016/01/tom_telefon_za_otroke.aspx
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TOM je lani obeležil 25-letnico delovanja in ob tej obletnici je predsednik nacionalne mreže 

TOM dr. Albert Mrgole izpostavil, da stabilnost ustanove TOM zagotavlja točko varnosti in 

razpoložljivosti.  

Sporočilo telefona TOM je: "Tukaj smo na voljo vsak dan med 12. in 20. uro." Z drugimi 

besedami, vselej bo nekdo od odraslih na voljo za odziv. Vselej bo nekdo, ki se bo odzval, 

prisluhnil, skušal razumeti, poiskati smisel, pomagal poimenovati temeljno čustveno dogajanje. 

Vloga svetovalcev na TOM je otrokom in mladim omogočiti, da svoja vprašanja, dileme, stiske, 

strahove, trenutne vzgibe delijo in pripeljejo v varno pristanišče odrasle odzivnosti. 

 

5. julij 2016:  RTV SLO Radio 1 in 6. julij 2016 RTV SLO Dnevnik 

Nasilje ni sprejemljivo v nobeni od pojavnih oblik, starši naj bi bili varno pristanišče svojim 

otrokom« Družina bi morala biti najbolj varno zavetje za otroke,” poudarjajo. Preventiva naj bi 

bila usmerjena v vzgojo in zavedanje staršev, da so varno pristanišče za svoje otroke, pa poudarja 

dr. Albert Mrgole, psiholog in psihoterapevt, predsednik Nacionalne mreže TOM. 

27. september 2016: Trdno stoj! Spregovori! – Konferenca za medije 

Predstavnica Zveze prijateljev mladine Slovenije in TOM telefona® je spregovorila na konferenci 

za medije o medvrstniškem nasilju (v obliki izsiljevanja, trpinčenja, žaljivk zaradi videza, vere, 

(ne)uspeha ali materialnega stanja družine).  

12. oktober 2016: Oddaja Turbulenca 

Oddaja je govorila o ustrahovanju v šoli in medvrstniškemu nasilju, s katerim se srečujejo otroci 

in mladostniki. Predstavili smo nekaj pogostih primerov, ki jih otroci in mladostniki zaupajo Tom 

telefonu
®

. 

September 2016: TOM telefon® v preglednici artimetika in algebra 

Študentsko društvo MiHeC je izdalo zloženke za osnovnošolce, srednješolce in študente, v 

šolskem letu 2016/2017 je promocija TOM telefona®.  

September in december 2016: Nov plakat in letak TOM telefona® 

Plakate smo v prvih dneh septembra poslali na vse osnovne in srednje šole, zdravstvene domove, 

otroške oddelke v splošnih bolnišnicah, knjižnice, centre za socialno delo ter ostale organizacije 

in institucije, ki se ukvarjajo z mladimi  

 

21. oktober 2016: Koncert Društva Ključ – Prava zveza 

TOM telefon® je vključen v projekt Prava zveza, ki ga koordinira Društvo Ključ. Na njihovem 

koncertu ob 15. letnici delovanja je bil predstavljen TOM telefon®. 

 

2. kongres V odsevu  – predstavitev TOM telefona® 

8. novembra 2016, smo na 2. kongresu V odsevu – duševne motnje skozi primere predstavili 

delovanje TOM telefona®. Kongres je v veliki predavalnici Medicinske fakultete organiziralo 
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društvo študentov medicine v sodelovanju s Katedro za psihiatrijo Medicinske fakultete v 

Ljubljani.  

 

9.4 SODELOVANJE Z DRUGIMI 

 

17. 5. 2016 smo TOM telefon predstavili na stojnici v okviru Veselega dneva prostovoljstva, ki ga 

organizira Slovenska filantropija. 

 

28. septembra je v Ljubljani potekal 15. vseslovenski festival nevladnih organizacij LUPA, kjer 

smo predstavili nove promocijske materiale TOM telefona.  

 

9. novembra 2016 so se Špela Bavdaž, Sandra Murk in Marinka Banić udeležile Tržnice 

prostovoljnih del Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki jo je organizirala Študentska 

organizacija Pedagoške fakultete UL. Na dogodku so bile predstavile najpogostejše teme na TOM 

telefonu®. 

Septembra 2016 smo pripravili nov splošni plakat in ga distribuirali na osnovne in srednje šole, 

CSD-je, knjižnice, zdravstvene domove, mladinske centre in ostala mesta, kjer se zadržujejo 

mladi. 

 

PressClipping – poročilo medijskih objav  

Iz poročila medijskih objav je razvidno, da je bilo v letu 2016  241 objav v zvezi z TOM 

telefonom®. Te objave zajemajo že zgoraj omenjene članke, promocijo samega telefona in 

številke, tiskovne konference itd.  

 

9.5 GRAFIČNI PRIKAZ  

 

 

svetovalni klic  
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10. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

 

- Velik obisk spletne strani ZPMS 

- Poslanih 19 sporočil za javnost in odzivov na aktualne dogodke 

- Presegli smo 2.000 všečkov na Facebook strani ZPMS  

- Najbolj iskane so vsebine ob Tednu otroka®  

- Sledite nam lahko tudi na Twitterju 

 

10.1 SPLETNA STRAN ZPMS 

 

Konec marca 2015 je zaživela nova  spletna stran ZPMS. Veseli smo, da se je v letu 2016 njen 

obisk znatno povečal. Na njej redno objavljamo aktualne informacije in novice, aktualne dogodke 

in projekte pa izpostavimo ob levem robu na začetni strani.  

Ukinili smo prikaz aktualnih dogodkov, ki so jih lahko vpisovale zveze in društva prijateljev 

mladine, saj je bil odziv na tovrstno promocijo njihovih dogodkov zelo slab in je prostor namenjen 

temu ostajal prazen in kvaril izgled strani.  
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10.2 FACEBOOK STRAN  

 

Veliko naših aktivnosti in obveščanja je potekalo tudi prek Facebook strani Zveze prijateljev 

mladine Slovenije. Največ odziva smo dosegli s sporočilom za javnost o otrocih beguncih brez 

spremstva in s poslanico ob Tednu otroka®. Sicer pa se uporabniki najbolje odzovejo na 

fotografije, ki jih objavimo iz različnih dogodkov. Veliko posameznikov in družin v stiski nas 

kontaktira tudi prek zasebnih sporočil, tako da jih potem usmerimo naprej oz. jim posredujemo 

informacije, kako lahko zaprosijo za pomoč. 
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10.3 NOVIČKE ZPMS  

 

Mesečne ZPMS novičke pošiljamo vsak konec meseca, razen julija in avgusta, ko izide za oba 

meseca ena številka. Pošiljamo jih preko spletnega orodja za učinkovito pošiljanje elektronske 

pošte Dostavljalec.si. Mesečno jih pošljemo na 600 elektronskih naslovov, kamor so vključeni: 

zveze in društva prijateljev mladine, člani Upravnega odbora ZPMS, člani Nadzornega odbora 

ZPMS, člani Častnega razsodišča ZPMS ter tisti, ki se nanje prijavijo preko naše spletne strani. 

Statistike branosti nam kažejo, da si jih mesečno ogleda v povprečju le 30 % prejemnikov, kar je 

v primerjavi z letom 2015 za 10 % manj. ZPMS novičke so v najbolj osnovni word obliki prvič 

izšle januarja 2013 in upali smo, da jih bomo do sedaj v večji meri približali bralcem. 
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Mesečno jih oddajamo tudi na spletni portal Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) »svarog«, 

ki zagotavlja varno arhiviranje oddanega gradiva (pridobili smo ISSN številko: 2385-9482) in 

brezplačen dostop. 

 
 

10.4 OBJAVE V MEDIJIH 

 

V spodnji tabeli je razvidno, v katerih mesecih lahko najdemo največ medijskih objav. Številke 

sovpadajo z izvedbo najbolj prepoznanih programov in projektov oz. aktivnosti ZPMS, kot so 

Nacionalni otroški parlament® (april) Pomežik soncu® (junij) in Teden otroka® (oktober) .  

 

Število objav po mesecih 
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11. SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA DOGODKIH 

 

11.1 MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

V letu 2016 smo se udeležili kar nekaj mednarodnih dogodkov in sprejeli na krajši obisk v 

organizacijo predstavnike tujih nevladnih organizacij: 

- Eurochild: 8. mednarodna konferenca mrež nevladnih organizacij z delavnicami o 

otrokovih pravicah, Talin, 18. 4. 2016 (Anja Vilotič)  

- INSAFE meeting, 20. - 21. 4. 2016, Larnaca, Ciper (Mateja Strašek)  

- Srečanje z delegacijo iz Makedonije, 4. 7. 2016 (CNVOS) 

- Sprejem delegacije s Kosova, 5. 7. 2016 (ZPMS) 

- Sprejem obiska iz Gruzije, 5. 8. 2016 (ZPMS) 

- Eurochild: Otrokove pravice so pomembne; Zakaj bi Evropa morala vlagati v otroke?, 

Bruselj, 5. – 7. 7. 2016 (Maša Mikić) 

- Eurochild: Simpozij o participaciji otrok, Bruselj, 16. – 19. 11. 2016 (Petra Zega, Kaja 

Petrovič, Ciril Cerovšek) 

- INSAFE meeting, 22. - 25. 11. 2016, Luksemburg (Mateja Strašek) 

- Eurochild: Srečanje nacionalnih partnerskih mrež Eurochilda, Strasbourg, 15. – 16. 12. 

2016 (Špela Bavdaž) 

 

11.2 UDELEŽBA NA DRUGIH DOGODKIH 

DOGODEK KRAJ TERMIN 

Medobčinski otroški parlament Domžale; Pasti 

mladostništva 
OŠ Venclja Perka Domžale 4.2.2016 

Prejem donacije Mohorjeve družbe 
Ljubljana, knjigarna Celjska 

Mohorjeva družba 
11.2.2016 

1. sestanek koordinacije Ne sovražnemu govoru Ljubljana, MSS 23.2.2016 

Medobčinski otroški parlament Slovenske 

konjice; Pasti mladostništva 
Dom kulture 2.3.2016 

Izobraževalni posvet Nasilje nad ženskami in 

nasilje v družini - kako ustrezneje poročati 
Ljubljana, Cankarjev dom 8.3.2016 

Okrogla miza Begunke in prosilke za azil v EU Ljubljana, SAZU 11.3.2016 

Pogovor Pobuda za zavezništvo proti revščini ZZB NOB Slovenije 14.3.2016 

Posvet "Moderna socialna država" Državni svet RS 14.3.2016 

26. regijski otroški parlament; Pasti mladostništva OŠ Koseze Ljubljana 16.3.2016 

Medobčinski otroški parlament Koper; Pasti 

mladostništva 
Koper, Pretorska palača 18.3.2016 
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Prevzem donacije Balinarske zveze Slovenije 
Koper, Balinarska dvorana 

Luke Koper 
26.3.2016 

Delavnice Slovenija 2050 Velenje, Mladinski center 30.3.2016 

Medobčinski otroški parlament Sežana; Pasti 

mladostništva 
Komen, Kulturni dom 1.4.2016 

Sestanek o sodelovanju naših društev pri 

reševanju soc. problemov v družinah, pomoč 
posameznikom 

Ptuj, CSD 3.5.2016 

Predstavitev na Veselem dnevu prostovoljstva 

(predstavitev prostovoljskih organizacij) 
Ljubljana, Prešernov trg 17.5.2016 

2. sestanek koordinacije Ne sovražnemu govoru Ljubljana, MSS 24.5.2016 

Zaključna prireditev za zlate bralce Bralne 

značke 
Ljubljana, Cankarjev dom 31.5.2016 

Posvet Participacija mladih: izzivi in rešitve Ljubljana, FDV 1.6.2016 

Okrogla miza Deset let Sveta OZN za človekove 

pravice 
Ljubljana, Hotel Lev 8.6.2016 

Posvet Prenos pristojnosti iz CSD na sodišča Brdo pri Kranju 8.6.2016 

Srečanje z vodjo in sodelavci Sektorja za 

človekove pravice 
Ljubljana, MZZ 10.6.2016 

Briefing humanitarnih in razvojnih NVO o 

rezultatih Svetovnega humanitarnega vrha 
Ljubljana, MZZ 24.6.2016 

Novinarska konferenca poslanske skupine ZL: 

Predstavitev predloga spremembe Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

Ljubljana, DZ RS 12.7.2016 

Prejem donacije - Daikin klime Ljubljana, ZPMS 25.8.2016 

Novinarska konferenca Neresna olimpiada in 

Lekov Živ Žav 
Maribor, Trg svobode 26.8.2016 

Skupna delavnica koordinacije NVO v zvezi z 

begunci 
Ljubljana 8.9.2016 

Okrogla miza o nasilju (ob noveli Zakona o 

preprečevanju nasilja v družini) 
Ljubljana 9.9.2016 

Posvet Posvojitve in urejanje razmerij med starši 

in otroki po razpadu življenjske skupnosti 
Brdo pri Kranju 20.9.2016 

Novinarska konferenca Zaživi življenje Brezovica pri Ljubljani 27.9.2016 

Predstavitev na Festivalu nevladnih organizacij 

LUPA 
Ljubljana, ob Ljubljanici 28.9.2016 

Predstavitev programov ZPMS in teme Tedna 

otroka 

OŠ Srednja Bistrica, 

Črenšovci 
3.10.2016 

Posvet z generalnim sekretarjem globalne 

nevladniške mreže CIVICUS 
Ljubljana, CNVOS 4.10.2016 

Okrogla miza Zgodnja obravnava otrok s 

posebnimi potrebami 
Ljubljana, Maxi klub 10.10.2016 

Prejem donacije - računalniki (Si.mobil) Ljubljana, ZPMS 11.10.2016 
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6. kongres socialnega dela Moravske toplice 12.10.2016 

Prejem donacije Davčno izobraževalnega 

inštituta 
Ljubljana, Kolosej 13.10.2016 

Nacionalno srečanje vsebinskih mrež Slovenije Ljubljana, Narodni muzej 14.10.2016 

Koncert ob 15-letnici Društva Ključ Ljubljana, Kino Šiška 21.10.2016 

Srečanje z eksperti na področju digitalnih 

medijev 
Ljubljana, Sloga 27.10.2016 

2. kongres V odsevu; predstavitev TOM telefona 
Ljubljana, Medicinska 

fakulteta 
8.11.2016 

Predstavitev na Tržnici prostovoljskih del 
Ljubljana, Pedagoška 

fakulteta 
9.11.2016 

Dogodek ob zaključku dobrodelne akcije Podari 

svoj par 
Žiri, Alpina 11.11.2016 

Promocija Sapramiškinega sklada; zabavno 

poučni program za otroke 
Ljubljana, Vrtec Pedenjped 24.11.2016 

Forum prostovoljstva - Slovenska filantropija Ljubljana, MIZŠ 5.12.2016 

Podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljkam 

in prostovoljcem za leto 2016 
Ljubljana, Državni svet 5.12.2016 

Seja XIV. medresorske komisije za človekove 

pravice 
Ljubljana, MZZ 6.12.2016 

Okrogla miza Kako razumemo načelo 

pravičnosti in dobrega upravljanja? 
Ljubljana, Pravna fakulteta 8.12.2016 

Sprejem ob dnevu človekovih pravic Brdo pri Kranju 8.12.2016 

8. seja strokovnega sveta za družino Ljubljana, MDDSZEM 13.12.2016 

Prejem donacije Abanke d. d. Ljubljana, Abanka 14.12.2016 

Sprejem za predstavnike nevladnih organizacij 
Ljubljana, predsedniška 

palača 
20.12.2016 

Prevzem donacije; igrače za decembrska 

obdarovanja 
Ljubljana, Triglav INT. 21.12.2016 

Prevzem donacije; igrače in zimske kape za 

decembrska obdarovanja 

Ljubljana, Min. za 

kmetijstvo 
23.12.2016 
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III. ZAKLJUČEK 
 

1. PREDSTAVITEV SKUPNIH SLUŽB ZPMS 

 

Na ZPMS je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 11 oseb. Od tega je 6 oseb za nedoločen časa 

(ena je na porodniškem dopustu), in pet oseb za določen čas. Dve osebi smo imeli zaposleni za 

določen čas preko javnih del (ena od 17.8. do 31.12.2016, druga od 1. 2. do 31. 12. 2016) za 

področje TOM telefona. Generalna sekretarka je zaposlena za določen čas do poteka mandata. 

Ena zaposlena nadomešča delavko, ki je na porodniškem dopustu (od 12. 8. 2016 do 11. 8. 

2017), ena pa je bila zaposlena za določen čas (1. 4. 2016 do 31. 3. 2017) namesto delavke, ki se 

je upokojila.  

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe je bila: 2 zaposleni V stopnja, 2 zaposlen VII/1 ter 7 

zaposlenih VII/2. Ena od zaposlenih se je upokojila.  

 

2. IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH 

 

V okviru delovnih obveznosti so se zaposlene udeleževale izobraževanj, kjer so nadgrajevale svoja 

znanja in kompetence. Udeležile so se naslednjih izobraževanj: 

 

Udeleženka Naslov izobraževanja Kraj 

Bavdaž Špela Seminar Facebook oglaševanje Brezovica pri Ljubljani 

Bavdaž Špela,      

Švaljek Zdenka 

Seminar Delo s prostovoljci in 

prostovoljkami 

Ljubljana (Grand hotel 

Union) 

Furlan Iris Seminar Delo s člani Ljubljana (CNVOS) 

Furlan Iris Seminar Varovanje osebnih podatkov Ljubljana (Central hotel) 

Geiger Smole Sara 

Banič Marinka  

Bavdaž Špela  

Kotar Roglič Sabina  

Skupno izobraževanje za člane mreže 

"Prava zveza" 
Ljubljana (Cene Štupar) 

Bavdaž Špela  

Kotar Roglič Sabina  

Intenzivno 5 dnevno usposabljanje za 

mentorje (prostovoljstvo) - 1. del 
Ljubljana (ZDUS) 

Bavdaž Špela  

Kotar Roglič Sabina 

Intenzivno 5 dnevno usposabljanje za 

mentorje (prostovoljstvo) - 2. del 
Ljubljana (Kristalna palača) 

Bavdaž Špela  

Kotar Roglič Sabina  

Zaključek intenzivnega 5 dnevnega 

usposabljanja za mentorje 
Slovenska filantropija 

Banič Marinka 

Bavdaž Špela  

Kotar Roglič Sabina 

Murk Sandra 

Posvet Spletno oko: E-zlorabe otrok Ljubljana (FDV) 

Krašna Breda 
Izobraževanje Sklenitev in odpoved 

pogodbe o zaposlitvi 
Ljubljana (CNVOS) 

Lovšin Darja 
Seminar Avtorska, podjemna in 

mandatna pogodba 
Ljubljana (CNVOS) 
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Švaljek Zdenka 

Inštitut RS za socialno varstvo – 

delavnica za program evalviranja 

EvaPro  

Ljubljana (IRSSV) 

Švaljek Zdenka Izobraževanje Excel   Ljubljana (GO tečaji) 

Zega Petra 
Mentorstvo pri praksi bolonjskega 

študija 
Ljubljana (FU) 

Vse zaposlene 
Predstavitev programov – Microsoft 

Project in ProjectLibre 
Ljubljana (ZPMS) 

 

 

3. OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE 

 

V letu 2016 smo na opravljanje obvezne študijske prakse sprejeli pet študentk tretjega letnika 

Fakultete za upravo v Ljubljani. Študentje morajo v okviru študijskih obveznosti opraviti tudi 

delovno prakso v eni od organizacij in pripraviti problemsko nalogo.  

Študentke Fakultete za upravo smo gostili v obsegu 160 ur (marec – maj). Spoznale so 

organiziranost ZPMS, programe in projekte ter bile dobrodošla pomoč pri izvedbi večjih 

dogodkov, ki smo jih imeli v spomladanskem času. 

Problemske naloge, ki so jih pripravile študentke na praksi, so bile naslednje: 

- Natalija Bukovec: 

Stres na delovnem mestu (mentorica Anja Novak Vilotič) 

- Sanja Gaberc:  

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva (mentorica: Breda Krašna) 

- Tjaša Kozelj:  

Projektni management v nepridobitni organizaciji ZPMS na primeru projekta 

Mladi raziskovalci zgodovine (mentorica: Petra Zega) 

- Vesna Tošić: 

Organizacija dogodka – 26. nacionalni otroški parlament (mentorica: Petra Zega) 

- Monika Urbas: 

Analiza delnih procesov na področju ravnanja z ljudmi – interno komuniciranje 

(mentorica: Zdenka Švaljek) 

 

4. BLAGOVNE ZNAMKE ZPMS  

 

ZPMS ima že od leta 1998 zaščitene naslednje blagovne znamke v obliki besednih zvez: TOM 

telefon®, Teden otroka®, Otroški parlamenti®, Pomežik soncu® in Bralna značka®. Konec 

leta 2015 smo na Urad RS za intelektualno lastnino vložili prijave za zaščito grafizmov (logotipov) 

navedenih programov in grafizma Zveze prijateljev mladine Slovenije. Odločbe o registraciji 

grafizmov smo prejeli v juniju 2016. 

Besedne zveze in grafizmi so označeni s simbolom ®; ZPMS je vsem članicam ZPMS 

posredovala pisno dovoljenje za uporabo zgoraj naštetih zaščitenih blagovnih znamk za potrebe 

prijav na javne razpise in potrebe promocijskih materialov, če so le-ti povezani s programi ZPMS. 
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Ob uporabi besedne zveze ali grafizma zaščitenih blagovnih znamk mora biti na vidnem mestu 

napisano: Logotip/besedna zveza Pomežik soncu® (ali TOM telefon®, Teden otroka®, Otroški 

parlamenti® in Bralna značka®) ali logotip ZPMS je registrirana blagovna znamka Zveze 

prijateljev mladine Slovenije.  

Primer grafizma in obveznega izpisa: 

 

 

Pomežik soncu® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije 

 

5. ZAKLJUČEK 

 

V Program dela ZPMS za leto 2016 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 2016 ni bilo mogoče predvideti. Zato smo naše 

delo v letu 2016 nenehno dopolnjevali s konkretnimi aktivnostmi v povezavi s cilji posameznih 

programskih in drugih delovnih področij. Žal je bilo že avgusta 2015 zaključeno sofinanciranje 

programa ZIPOM. Država se je namreč odločila, da ne bo več v tolikšni meri sofinancirala 

delovanje vsebinskih mrež. Določila je le nekaj področij, žal je področje otrokovih pravic izpadlo. 

ZPMS se je odločila, da bo skušala glede na razpoložljiva sredstva peljati vsebinsko mrežo naprej 

in ob tem iskala tudi ustrezne razpise, vendar v letu 2016 na razpisih nismo bili uspešni. Zato je 

prišlo tudi do izpada načrtovanega prihodka s strani javnih sredstev (kar 73 % glede na plan in 71 

% glede na realizacijo v letu 2015. Znižali so se tudi prihodki iz naslova prodaje storitev oz. iz 

naslova pridobitne dejavnosti. 

 

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«. Vsa potrebna poročila za leto 2016 so bila oddana do konca 

februarja 2017.  

 

V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana prodala poslovne prostore na Miklošičevi 16. Žal je bila 

izlicitirana cena bistveno previsoka in se nismo mogli potegovati za nakup teh poslovnih 

prostorov. Glede na to, da bomo morali zapustiti te prostore, se je skupščina ZPMS odločila za 

nakup novih poslovnih prostorov na Dimičevi 9. V nove poslovne prostore se bomo vselili konec 

marca 2017. 

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 pri izvedbi zastavljenih ciljev uspešni. Programi in projekti 

dobro delujejo in jih vsakoletno skušamo nadgrajevati. To bomo počeli tudi v prihodnje, 

predvsem z novimi prijavami na razpise, ki bodo objavljeni in na ta način skušali pridobiti dodatna 

sredstva za izvajanje programskih nalog.  
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Velik korak smo naredili na področju mednarodnega sodelovanja, saj smo v letu 2015 postali 

polnopravni člani Evropske mreže nevladnih organizacij Eurochild. V poročilu je zapisana vsa 

mednarodna aktivnost, v katero pa bi se moralo vključiti vse več članic ZPMS.  

 

V letu 2016 smo pridobili 1301 novih obrazcev za odstop dohodnine. Finančni rezultat te akcije 

bo viden šele v letu 2017. S svojo dejavnostjo in poslovanjem pa se bomo trudili še naprej 

ohranjati zaupanje naših uporabnikov, financerjev, donatorjev in javnosti.  

 

 

Poročilo pripravile: 

Generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna in strokovne sodelavke Petra Zega, Iris Furlan, 

Zdenka Švaljek, Špela Bavdaž, Sabina Kotar Roglič, Anja Vilotič Novak in Darinka Lovšin. 

 

 

 

 

Darja Groznik 

Predsednica ZPMS 

 


