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1 UVOD  
 

Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) šteje 110 članic. Skupščina je v letu 2019 

zasedala 22. marca, ko je potekalo 45. zasedanje. Skupščina je potrdila poročilo o delu za leto 2018 ter 

sprejela program dela in finančni načrt za leto 2019. Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem 

programov, ki otrokom in družinam zagotavljajo možnosti za zdrav in kvaliteten razvoj. Kar trije naši 

programi so praznovali okrogle obletnice: Pomežik soncu® – 20 let, Otroški parlamenti® – 30 let in 

Mladi raziskovalci zgodovine – 50 let. To nam pravi, da smo na pravi poti.  

 

ZPMS je tudi v letu 2019 sledila svojemu poslanstvu.  S programi, projekti in raznovrstnimi dejavnostmi 

na nacionalni ravni ter v društvih in zvezah utrjujemo našo temeljno usmeritev nevladne, prostovoljne, 

nepridobitne in humanitarne organizacije, ki dela v dobro otrok, mladostnikov in družin. Z našim delom 

prispevamo k uveljavljanju otrokovih pravic, opredeljenih v Konvenciji o otrokovih pravicah, Ustavi 

Republike Slovenije, zakonih ter mednarodnih priporočilih in deklaracijah. 

 

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 revščine, s katero se še 

vedno soočajo družine.  

 

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

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

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

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

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

 

1.1 NOVA ČASTNA ČLANA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE 
 

Skupščina ZPMS je na svojem 45. zasedanju, 22. marca 2019, za častno članico ZPMS imenovala Teodoro 

Krpan in za častnega člana ZPMS Umberta Bizjaka. Plaketi sta bila javno podeljeni 7. septembra 2019 na 

srečanju ZPMS in praznovanju 60-letnice organiziranja letovanj v MDPM za Goriško v Trenti. 

 

1.2 NAJ PROSTOVOLJKA V LETU 2019 

 

V Domu sindikatov je 5. decembra2019 potekala podelitev plaket Državnega sveta RS najzaslužnejšim 

društvenim delavcem – prostovoljcem in prostovoljkam za leto 2019. Plaketo je prejela Albina 

Karmuzel iz Občinske zveze prijateljev mladine (OZPM) Šentjur. Albina je že od začetka poklicne kariere 

del vzgoje in pedagogike. S prostovoljnim delom je začela leta 1994, ko se je vključila v delovanje OZPM 

Šentjur. Najprej je opravljala delo koordinatorice za novoletno obdarovanje otrok, leta 2003 pa je 

prevzela vlogo predsednice društva, ki jo opravlja še danes. Aktivno sodeluje v krovni organizaciji 

ZPMS; je članica Komisije za socialna vprašanja in humanitarne projekte, bila je tudi članica Upravnega 

odbora. V lokalnem okolju skrbi za koordinacijo in izvedbo programov za otroke in mladostnike, kot so 

letovanje otrok, veseli december, Otroški parlamenti in Bralna značka.  
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V zadnjem desetletju se je izkazala z organizacijo številnih humanitarnih akcij za izboljšanje bivalnih in 

življenjskih pogojev družin in otrok. Organizirala je gradnjo nove enodružinske hiše, poskrbela za 

dokončanje in obnovo hiš vsaj 10 družinam, prilagoditev stanovanj za gibalno ovirane otroke, itd. 

 

1.3 OKREPLJENO SODELOVANJE Z ORGANIZACIJO EUROCHILD 
 

Središče ZIPOM, ki deluje pod okriljem ZPMS, je aprila 2019 na skupščini mednarodne organizacije 

Eurochild postalo polnopravni član te organizacije kot National Partner Network (NPN). ZPMS je sicer 

polnopravna članica Eurochild-a že od leta 2015.  

 

V začetku leta 2019 je Eurochild razpisal 2 mesti za članstvo v upravnem odboru. ZPMS je kot člana 

predlagala Uroša Brezovška, podpredsednika ZPMS. Na skupščini 17. aprila 2019 je bil potrjen za 

mandatno obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja za 1 leto. Kasneje je postal še predsednik pododbora 

za zbiranje sredstev (fundraising), član pododbora za članstvo in član pododbora za participacijo. 

 

V letu 2019 se je končal mandat Edvini v članstvu Sveta otrok., katerega članica je bila od leta 2017. V 

tekočem mandatu je članica tega Sveta deklica Ranya, ki jo je predlagala organizacija PIC. 

 

1.4 DEDEK MRAZ - RAZSTAVA IN MAGISTRSKO DELO 

 

Razstava "Siva kučma, bela brada", ki je bila do 13. 1. 2019 na ogled v Muzeju narodne osvoboditve 

Maribor, je konec leta gostovala v Beli Krajini in v Posavju: 14. 11. so jo postavili v Kulturnem domu 

Metlika ob prireditvi v počastitev 65-letnice delovanja DPM Metlika, decembra pa je bila na ogled v 

Mestnem muzeju Krško.  

 

Naš Dedek Mraz pa je pritegnil pozornost Barbare Novak, študentke Filozofske fakultete, Oddelka za 

etnologijo in kulturno antropologijo, ki je konec septembra 2019 zagovarjala magistrsko nalogo z 

naslovom "Vloga Zveze prijateljev mladine Slovenije pri uveljavitvi in ohranjanju dedka Mraza na 

Slovenskem". To je prvi podrobnejši zapis o Dedku Mrazu. Naloga je bila ocenjena z 10 in bila s strani 

komisije tudi pohvaljena. Pri zagotavljanju podatkov in informacij so sodelovale tudi nekatere zveze in 

društva prijateljev mladine (izpolnjevanje vprašalnika) ter Majda Struc, nekdanja generalna sekretarka 

ZPMS in predsednica DPM Maribor. Magistrska naloga je shranjena v knjižnici na ZPMS. 

 

Dedek Mraz se je na Slovenskem prvič pojavil leta 1948 v sklopu praznovanja novoletne jelke. Avtorica 

oriše politično in zgodovinsko ozadje tega lika, nato pa se osredotoči na ZPMS, ki je kmalu po uvedbi 

postala glavni organizator prihodov dedka Mraza. Ponosni smo lahko, da se je obiskovanje dedka 

Mraza in obdarovanje otrok ohranilo vse od danes.  
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2 ORGANI, DELOVNA TELESA IN STALNE OBLIKE DELOVANJA ZPMS V LETU 2019 

 

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

podpredsednika.  

 

Skupščina ZPMS je v letu 2019 zasedala enkrat (22. 3. 2019). Na zasedanju skupščine so bile izvedene 

volitve organov ZPMS za novo štiriletno mandatno obdobje. Skupščina ZPMS je za člane/ice Upravnega 

odbora ZPMS v mandatnem obdobju 2019–2023 izvolila: Naceta Breitenbergerja, Marjeto Ferkolj Smolič, 

Vinka Hostarja, Metko Kovač, mag. Majo Kranjc Ružič, Manco Perko, Dragico Poznič, Karlino Strehar, 

Tjašo Sušin, Bojano Špegel, Cvetko Vereš in Urško Vrtačnik. Po funkciji pa so člani UO ZPMS tudi Darja 

Groznik, Pavla Peterle Udovič in Uroš Brezovšek. Skupščina ZPMS je za člane/ice Nadzornega odbora 

ZPMS v mandatnem obdobju 2019–2023 izvolila Vido Ban, Ani A. Korošec, Alenko Muc, Alojza Potočarja 

in mag. Rosvito Svenšek. Za člane/ice Častnega razsodišča ZPMS v mandatnem obdobju 2019–2023 so 

bili izvoljeni: Dušan Jager, Liana Kalčina, Zdenka Šturm, mag. Robert Trunkl in Marija Volčanšek.  

 

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

članov; ki so svojim delom v letu 2019 opravili 1767 prostovoljnih ur. Prostovoljci/svetovalci 

Nacionalne mreže TOM in prostovoljci, ki delajo na letovanjih, pa so skupno opravili 25.151 ur. 

 

Upravni odbor ZPMS se je v letu 2019 sestal na 3 rednih sejah (10. 1., 7. 3. in 28. 5. 2019 – 1. 

konstitutivna seja), ter izvedel 1 korespondenčno sejo (13. 12. 2019). 

Nadzorni odbor se je sestal dvakrat (7. 3. 2019 in 28. 5. 2019 – 1. konstitutivna seja); za predsednika 

nadzornega odbora je bil ponovno izvoljen Alojz Potočar. 

Častno razsodišče se v letu 2019 ni sestalo.  

 

Stalna delovna telesa upravnega odbora ZPMS so se sestajala že v začetku leta. Upravni odbor ZPMS 

pa je na svoji 1. konstitutivni seji 28. 5. 2019 imenoval nove člane v Komisijo za socialna vprašanja in 

humanitarne projekte in v Komisijo za organiziranost, statutarna in kadrovska vprašanja.  

- Komisija za organiziranost, statutarna in kadrovska vprašanja (KOSK) se je sestala na 1 seji, (4. 3. 

2019). Komisija se v novi sestavi v letu 2019 ni sestala.  

- Komisija za socialna vprašanja in humanitarne projekte se je sestala na 4 rednih sejah (4. 4., 4. 7. – 1. 

konstitutivna seja, 26. 9. in 10. 12. 2019) ter izvedla eno korespondenčno sejo (5. - 6. 11.); predsednica 

komisije je na konstitutivni seji 4. 7. 2019 postala Ana Bizjak.  

 

Stalne oblike delovanja 

- Komisija za delo zgodovinskih krožkov se je sestala na 3 sejah (14. 3., 11. 4. in 9. 5. 2019); predsednica 

komisije je dr. Monika Kokalj Kočevar.  

- Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli se je sestal na 1 redni seji (18. 9. 2019); predsednica odbora 

je Majda Struc. 

- Nacionalni odbor za otrokove pravice se v letu 2019 ni sestal; predsednica odbora je dr. Sonja Merljak 

Zdovc. 

- Nacionalni odbor za otroške parlamente se je sestal na 1 seji (14. 1. 2019); predsednik odbora je Uroš 

Brezovšek. 

- Nacionalni odbor za prosti časi in letovanja je izvedel 1 korespondenčno sejo (17. 1. 2019) in se sestal 

na 4 rednih sejah (3. 4., 19. 6. in 19. 11. 2019); predsednica odbora je Urška Vrtačnik.  

- Svet Nacionalne mreže TOM se je sestal na 3 rednih sejah (10. 5. in 9. 10. 2019). Srečanji supervizorjev 

sta bili 11. 3. in 25. 11. 2019.  
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3 PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE 
 

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

Delujemo na naslednjih področjih: 

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

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

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

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

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

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

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

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

preživljanje prostega časa); 

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

 

V nadaljevanju podajamo pregled izvedenih dejavnosti v letu 2019 po programih; nekateri programi 

oziroma dejavnosti se med seboj prepletajo.  

 

3.1 PROGRAMI ZA ZAŠČITO OTROKOVIH PRAVIC IN ZAGOVORNIŠTVO  

  

Področje otrokovih pravic v Sloveniji ni enotno sistemsko urejeno. Je 

razdrobljeno in neusklajeno tako v zakonodaji kot tudi na drugih 

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

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

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

izključno zaščiti otrok in njihovim pravicam.  

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

ustanovljen Svet za otroke in družino, ki opravlja svetovalno funkcijo 

Vladi RS, in sicer:  

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

 predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju 

otrok in družine; 

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

predlogih zakonov; 

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

sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami; 

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

 

Članica Sveta za otroke in družino (5-letni mandat od 2017 do 2022) je predsednica ZPMS Darja Groznik. 

 

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

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

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

o otrokovih pravicah. Vsi programi in projekti, ki jih izvaja ZPMS, se povezujejo s Konvencijo o otrokovih 

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

 

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

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

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

otrok v bolnišnici in Zveza družin.  

 

Na področju zaščite otrokovih pravic in zagovorništva smo v letu 2019 izvedli naslednje ključne 

dejavnosti:  

 

Sodelovanje v Svetu varuha za človekove pravice 

Z zaključkom mandata varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer 23. 2. 2019 se je končal tudi 

mandat predsednice ZPMS Darje Groznik, kot članice – predstavnice civilne družbe. Novi varuh 

človekovih pravic Peter Svetina je 15. 3. 2019 objavil nov razpis za člane Sveta, na katerem je 

predsednica Groznikova ponovno kandidirala, vendar v Svet ni bila imenovana.  

 

Udeležba na javnem posvetu o novi Beli knjigi v vzgoji in izobraževanju 

Konec marca je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekal 1. javni posvet o prenovi 

strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja (t. i. Bele knjige). Udeleženih je bilo 

izredno veliko predstavnikov najrazličnejših javnosti, ki se jih tematika dotika. ZPMS je na posvetu 

izpostavila nekatera razmišljanja in zaključke z Otroških parlamentov, ki so potekali na temo "Šolstvo 

in šolski sistem". Minister Pikalo je takrat napovedal še 5 javnih posvetov po različnih regijah Slovenije. 

 

Udeležba na okrogli mizi "30 let Konvencije o otrokovih pravicah" 

V letu 2019 smo obeleževali 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah. Prvega v nizu 

dogodkov na to temo sta v aprilu pripravila Veleposlaništvo Republike Italije in Pravna fakulteta 

Univerze v Ljubljani. Seznanili smo se s pogledi na dokument z različnih zornih kotov in ugotavljali, kako 

bi zapisano lahko v večji meri implementirali tako na nacionalnem kot na mednarodnem področju.  

 

Sodelovanje pri vzpostavljanju mreže EAPN v Sloveniji 

Spomladi smo se pozitivno odzvali na povabilo Mirovnega inštituta k sodelovanju pri vzpostavitvi 

mreže "European Anti-Poverty Network" (EAPN) v Sloveniji. Na evropski ravni mreža deluje od leta 

1990, v njej je združenih 31 nacionalnih mrež in 13 evropskih organizacij, ki delujejo na področju boja 

proti revščini in socialni izključenosti.  

Maja 2019 je 13 organizacij s podpisom pravil delovanja ustanovilo Mrežo organizacij, ki delujejo na 

področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija; konec junija je mreža postala tudi 

polnopravna članica EAPN Europe. Na ustanovnem srečanju so organizacije že izpostavile nekatera 

področja, na katerih bi želele s skupnim delom prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti 

(npr. dolgotrajna oskrba, dostop do zdravstvenih storitev, dodatek za delovno aktivnost, problematika 

mladih brezposelnih LGBT oseb), področja se bodo prilagajala potrebam glede na interes in kapacitete 

članic. Mrežo EAPN Slovenija koordinira CNVOS, poleg krovne organizacije ZPMS pa je vključena tudi 

ZPM Ljubljana Moste-Polje. 
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Udeležba na mednarodnem simpoziju "Ali je inkluzija iluzija?" 

Društvo Taka Tuka je v začetku maja organiziralo mednarodni simpozij z naslovom Ali je inkluzija iluzija? 

Na dogodku so sodelovali domači in tuji strokovnjaki s področja inkluzivnega izobraževanja in 

gledališke pedagogike. Dogodka se je udeležila dr. Bojana Globačnik, članica Nacionalnega odbora za 

otrokove pravice in izpostavila inkluzijo otrok s posebnimi potrebami na letovanjih. 

 

Udeležba na strokovnem posvetu "Slovenija: prijazna za vsakega otroka?" 

Drugega v nizu dogodkov za obeležitev 30-letnice Konvencije o otrokovih pravicah je konec maja 

pripravil Unicef Slovenija. Na posvetu so predstavniki različnih organizacij podali svoja videnja razvoja 

oz. implementacije otrokovih pravic skozi 30 let. Nekatere pravice otrok ostajajo enake in so še vedno 

aktualne, druge pravice otrok pa so se z leti pojavile na novo, npr. pravice otrok v digitalnem okolju, 

otroci v migracijah, na begu (otroci brez spremstva), participacija otrok. 

 

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

15. maj je mednarodni dan družin, ki ga obeležujemo od leta 1994. Osrednja tema v letu 2019 je bila 

"Družine in podnebni ukrepi v povezavi s 13. ciljem trajnostnega razvoja". Trajnostni razvoj in 

zavzemanje za izboljšanje podnebnih sprememb sta tesno povezana: Kakšni so medgeneracijski 

pogledi na trajnost? Kakšni so vidiki mladih o podnebnih ukrepih? Kako lahko družine s samooskrbo 

pripomorejo k trajnostnemu cilju 13? … vse to in še več so dileme in vprašanja, na katera so skušali 

odgovoriti 16. maja na dogodku, ki ga je v New Yorku organiziral Oddelek za ekonomske in socialne 

zadeve ZN (Sektor za inkluzivni socialni razvoj).  

Tudi v letu 2019 smo Teden družin, to je od 15. do 22. maja, obeležili z akcijo "Za družine brezplačno" 

(potekala je že 21. leto zapored). K sodelovanju v tej akciji povabimo muzeje, galerije in nekatere druge 

kulturne organizacije iz vse Slovenije, da družinam na dan družin oz. v tednu družin ponudijo prost 

vstop in organizirajo različne delavnice. K akciji je pristopilo 35 muzejev in galerij, različne dogodke za 

družine pa je pripravilo tudi 8 naših društev oz. zvez.  

 

Kampanja "Zavestno starševstvo"  

V prvi polovici leta 2019 smo nadaljevali s kampanjo "Zavestno starševstvo". Kampanjo je sprva 

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

Triglav, d. d., in sicer za izvedbo predavanj v različnih krajih po Sloveniji. Predavanja so bila namenjena 

staršem, delavcem v vzgoji in izobraževanju ter tudi širši javnosti, izvajala pa sta jih dr. Albert in Leonida 

Mrgole. Predavanja so bila dobro sprejeta. Še vedno imamo na voljo zloženke, letake in plakate.  

S pomočjo naših zvez in društev ali pa v sodelovanju s šolami, smo v letu 2019 organizirali predavanja 

v Novem mestu (Šolski center Novo mesto, 10. 1. 2019), Trbovljah (Delavski dom, 31. 1. 2019), Ravnah 

na Koroškem (OŠ Juričevega Drejčka, 7. 3. 2019) in Veliki Polani (OŠ Miška Kranjca, 4. 4. 2019).  

              

Organizacija okrogle mize "Duševno zdravje otrok – stanje, izzivi in nudenje pomoči" 

V okviru sejma Narava-Zdravje smo v oktobru organizirali okroglo mizo na temo duševnega zdravja 

otrok. Med gosti sta na okrogli mizi sodelovala dr. Zdenka Čebašek – Travnik, članica NO za otrokove 

pravice, in Nace Breitenberger, svetovalec na TOM telefonu. Izpostavljena so bila vprašanja, kot so: 

kakšne so težave otrok in mladostnikov in zakaj nastajajo, ali smo pri nudenju pomoči uspešni, ali smo 

dovolj pozorni na duševno zdravje otrok in mladostnikov, itd. Okroglo mizo je povezovala dr. Sonja 

Merljak Zdovc, predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice. 
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Sodelovanje v Svetu RS za otroke in družino 

Predsednica ZPMS Darja Groznik je v letu 2019 nadaljevala svoj mandat v Svetu RS za otroke in družino. 

Maja smo ponovno predlagali sklic tematske seje za področje zdravstvenega varstva in zdravja otrok. 

Seja na to temo je bila sicer realizirana julija 2018, vendar brez ustreznih pojasnil ali napovedi za 

odpravo perečih izzivov na tem področju. Žal se v letu 2019 ni kaj dosti premaknilo glede predloga 

novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Svet RS za otroke in družino se 

je v letu 2019 sestal na eni seji. 

 

Sodelovanje v delovni skupini za pripravo predlogov vsebinskih rešitev na področju družinske in 

socialne politike 

S strani MDDSZ je ZPMS prejela poziv za imenovanje predstavnika/predstavnice v omenjeno delovno 

skupino, z namenom sodelovanja pri pripravi vsebinskih rešitev na področju družinske in socialne 

politike. Le-ti sta sicer samostojni, a v mnogih vsebinah neločljivo povezani. Zato je smiselno, da se 

določena vprašanja obravnavajo v skupni delovni skupini, kjer sodelujejo tako predstavniki ministrstev 

kot tudi predstavniki nevladnih organizacij. V skupino je bila imenovana Breda Krašna, generalna 

sekretarka, kot njena namestnica pa Petra Zega, strokovna sodelavka. 

 

Sodelovanje v delovni skupini za pripravo Programa za otroke 

S strani MDDSZ je ZPMS prejela poziv za sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo novega 

Programa za otroke 2019–2024. Že pred tem smo neformalno sodelovali pri postavitvi strukture 

dokumenta. Kljub sprva veliki zainteresiranosti pripravljavcev dokumenta, se skupina ni kontinuirano 

srečevala, zato je bil ob koncu leta 2019 dokument še vedno v fazi osnutka. V skupini sodeluje Petra 

Zega, strokovna sodelavka. 

 

Udeležba na sejah odborov v Državnem zboru  

Kot zainteresirana javnost smo se v letu 2019 udeležili treh sej v Državnem zboru.  

Februar 4. redna seja Odbora za izobraževanje 

Tema: Peticija za spremembo šolskega sistema 
(Društvo Svet staršev). 
ZPMS se je vključila v razpravo o peticiji za 
spremembo šolskega sistema. V nekaterih točkah 
smo se s peticijo lahko strinjali, večinsko pa peticije 
nismo podprli. Seje se je udeležila Petra Zega, 
strokovna sodelavka. 

Junij 
25. nujna seja Odbora za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide 

Tema: Zakaj se v Sloveniji ne splača delati? 
Rekordno število prejemnikov denarne socialne 
pomoči ob hkratni najvišji stopnji zaposlenosti in 
visoki stopnji rasti BDP v RS. Seje se je udeležila 
Darja Groznik, predsednica ZPMS. 

September 
11. redna seja Odbora za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide 

Obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialno varstvenih prejemkih. 
Seje se je udeležila Anita Ogulin, predsednica ZPM 
Moste-Polje.  

 

Sodelovanje z drugimi organizacijami 

• Podpis dokumenta proti ukinitvi DDA (dodatka na delovno aktivnost) 

CNVOS je v sodelovanju z nekaterimi nevladnimi organizacijami pripravil dokument, kjer je bilo 

izraženo nasprotovanje ukinitvi DDA (dodatka na delovno aktivnost, kamor spada tudi 

prostovoljstvo), ki je bilo predvideno v spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. 
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ZPMS se je z dokumentom strinjala, ampak s pripombo, da bi bilo potrebno zaostriti pogoje za 

pridobitev DDA: posamezniku bi bilo potrebno določiti št. ur, ki jih mora opraviti mesečno, 

potrdila pa naj izstavljajo le NVO, ki so vpisane v razvid prostovoljskih organizacij pri Ajpesu.  

Prizadevanja nevladnih organizacij so bila uspešna, saj do ukinitve DDA ni prišlo.  

• Sodelovanje pri nujnem pozivu Vladi RS glede podnebnih sprememb 

V juniju smo se vključili in podprli nujni poziv Vladi RS glede podnebnih sprememb, ki so ga 

pripravili Pravno–informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Umanotera, Društvo Focus 

in Greenpeace Slovenija: Vlada naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih 

začne prioritetno in sistemsko obravnavati. V sodelovanju z našimi organizatorji letovanj smo 

med otroke na letovanjih razdelili "prazne" razglednice, na katere so otroci lahko narisali in 

napisali svoje videnje problematike podnebnih sprememb. Več kot 3.500 kartic smo 7. 10. 

2019 predali predsedniku Vlade RS, Marjanu Šarcu. 

 

Organizacija dogodka Konferenca o participaciji otrok: Državljani prihodnosti  

Konec novembra, 27. 11. 2019, smo organizirali konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani 

prihodnosti. Konferenco smo pripravili ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah in ob 30 -letnici 

programa Otroški parlamenti®. Vseh udeležencev konference je bilo 200, od tega 150 mladih, v starosti 

od 13 do 17 let. Dogodek je bil razdeljen na tri dele, vsak od teh delov pa je vključeval tudi dialog med 

mladimi udeleženci ter dialog z odločevalci. V prvem delu smo prisluhnili zanimivima predavanjema dr. 

Sonje Rutar in Liane Kalčina o participaciji in o otroških parlamentih kot obliki uveljavljanja pravice 

otrok do svobode izražanja in sodelovanja. V drugem delu smo slišali izkušnje naših gostov iz 

organizacije Eurochild in bolgarske Nacionalne mreže za otroke. V zadnjem delu konference pa smo se 

osredotočili na dolgoročni cilj: pripravo usklajenih strateških usmeritev za krepitev participacije otrok. 

Za dosego tega dolgoročnega cilja so pristojni podpisali pismo o sodelovanju na področju participacije 

otrok. Ključna sporočila konference so bila: »Mi participiramo, a nismo slišani«, »Tvoje mnenje šteje«, 

»Participacija vodi v okolje, kjer bomo lahko bolj slišani in bolj vključeni in tako tudi bolj odgovorni«, 

»Mi smo orožje in lahko uporabimo sebe, da spremenimo svet«.  

Konferenco smo izvedli s finančno podporo programa Erasmus+ ter z delnim sofinanciranjem 

organizacije Eurochild; partner dogodka je Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.  

 

2. natis zloženke Foruma proti telesnemu kaznovanju 

Ker je zloženka Foruma proti telesnemu kaznovanju iz leta 2011 pošla, smo v sodelovanju z dr. Zdenko 

Čebašek - Travnik in TOM telefonom ob koncu leta 2019 pripravili novo izdajo z naslovom "Odraščanje 

brez nasilja". Vsebinsko smo dodali odstavek o vzgoji v digitalnem svetu, oblikovno pa je zloženka 

ostala enaka. Naklada je 20.000 izvodov, izdajo zloženke je omogočila farmacevtska družba Lek, d. d. 

 

Priprava osnutka Strategije o participaciji otrok  

Priprava osnutka Strategije o participaciji otrok je v letu 2019 potekala v sklopu projekta "Povezani 

prijatelji". Osnutek bo pripravljen do konca projekta, t.j. do 15. 9. 2020.  

 

Priprava predloga Pravilnika o zaščiti otrok in mladostnikov 

Delovna skupina v sestavi Petra Zega, Zdenka Švaljek in Nina Uratarič Malnar, ki jo je imenovala 

generalna sekretarka, je pripravila predlog Pravilnika Zveze prijateljev mladine Slovenije o zaščiti otrok 

in mladostnikov. Predlog bo obravnavan na 46. zasedanju Skupščine ZPMS.  
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3.1.1 OTROŠKI PARLAMENTI®  
 

Otroški parlamenti® so program, ki je 

namenjen vzgoji otrok za aktivno 

državljanstvo in demokracijo. Pomenijo 

obliko sodelovanja in vključenosti 

(participacije) otrok v družbenem življenju 

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 osrednjo temo, 

ki jo izberejo otroci na Nacionalnem otroškem parlamentu (NOP). Na 29. NOP je bila tema Šolstvo in 

šolski sistem zaključena, za šolsko leto 2019/2020 so izbrali novo temo Moja poklicna prihodnost. 

 

 
 Zveza prijateljev mladine Slovenije 

 

 

 

Nacionalni odbor za otroške parlamente (NO za OP) se je v letu 2019 sestal na eni seji (14. 1. 2019). 

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

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

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

 

Na seji je bilo pregledano poročilo za leto 2018, prav tako plan za leto 2019. Seznanjeni smo bili s 

potekom Otroških parlamentov na terenu ter se dogovorili o poteku NOP. 

 

 

 

 

Mentorji na šolah 

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije 

 

Regijski koordinatorji s pomočjo mentorjev  

Regijski koordinatorji s pomočjo mentorjev 

Izobraževanje za mentorje in kooordinatorje 
avgust/september Zveza prijateljev mladine Slovenije 
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V okviru programa Otroški parlamenti smo v letu 2019 izvedli naslednje ključne dejavnosti:  

 

Pripravljani sestanek za mlade parlamentarce pred zasedanjem 29. nacionalnega otroškega parlamenta  

Pred zasedanjem 29. NOP smo 28. 3. 2019 v prostorih CPU organizirali pripravljalni sestanek za mlade 

parlamentarce. Udeležilo se ga je 26 predstavnikov mladih parlamentarcev iz 14 regij (kakor jih ima 

opredeljene ZPMS za potrebe OP). Namen srečanja je bil izvedba 29. NOP. Ker je bila tema že drugo 

leto enaka (Šolstvo in šolski sistem), je tudi delovno predsedstvo ostalo enako. Ker pa so bili 

predstavniki iz regij novi, je v prvem delu srečanja potekalo medsebojno spoznavanje. V nadaljevanju 

so si izmenjali izkušnje z občinskih in regijskih parlamentov ter se seznanili s potekom NOP. Sestanek 

je trajal 4 ure. 

 

Izvedba 29. nacionalnega otroškega parlamenta na temo Šolstvo in šolski sistem 

Zasedanje 29. NOP na temo Šolstvo in šolski sistem je potekalo 8. aprila 2019 v Državnem zboru RS. 

Zasedanje je otvoril Jure Šimonka iz Pomurja, predsednik 28. in 29. NOP. Sodelovalo je 114 mladih 

parlamentarcev, 4 zapisnikarji (parlamentarci iz preteklih let) in 26 otrok novinarjev, ki jih je spremljalo 

66 mentorjev in regijskih koordinatorjev. 

Na začetku so mlade pozdravili: predsednica Državnega zbora RS Tina Heferle, predsednica ZPMS Darja 

Groznik in predsednik RS Borut Pahor. Delovno predsedstvo je bilo enako kot na preteklem 

parlamentu: predsednik Jure Šimonka s pomurske regije, člani delovnega predsedstva pa so bili: Primož 

Oberč iz zasavske regije, Ana Matič s ptujske regije in Vida Volk iz velenjske regije. 

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

Skupine so bile: odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja/učenja ter Šola za življenje. 

Plenarnega dela zasedanja so se udeležili nekateri poslanci in poslanke, ministri, varuh človekovih 

pravic ter drugi gostje iz sorodnih organizacij. 

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

• nove ukrepe kaznovanja za red in disciplino v šoli; 

• ocenjevanje obnašanja; 

• več izobraževanj za starše, da ugotovijo, kakšna je njihova vloga v šolskem sistemu; starši in 

učitelji morajo sodelovati; 

• več izobraževanja na področju digitalnih vsebin (varna raba interneta in vseh IKT tehnologij); 

• uvedba praktičnega pouka pri predmetih, kot so biologija, fizika in kemija, v smislu 

eksperimentov; tako bi dejansko videli in doživeli učno snov; 

• več praktičnih in življenjskih vsebin oz. kako pridobljeno znanje uporabiti v vsakdanjem 

življenju; 

• nekateri predmeti naj postanejo obvezni (zdaj niso obvezni oziroma sploh ne obstajajo): npr. 

osnove bontona, prva pomoč, retorika, preoblikovanje predmeta gospodinjstvo; 

• "dan v odraslem svetu", ko bi učenci opravljali opravila, ki jih sicer opravljajo odrasli, s čimer bi 

dobili vpogled v odrasli svet …  

• … in še mnogo drugega.  

 

Mladi parlamentarci so ob koncu zasedanja izbrali temo za 30. OP: Moja poklicna prihodnost.  
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Fokusne skupine z otroki in mladimi 

Sredi junija smo v sodelovanju z Unicefom Slovenija in PIC-em organizirali izvedbo fokusnih skupin z 

otroki in mladimi na temi: Program za otroke 2019-2024 ter Alternativno poročilo o uresničevanju 

Konvencije o otrokovih pravicah v Sloveniji. S strani ZPMS je sodelovalo 15 mladih parlamentarcev iz 5 

regij, vseh udeležencev pa je bilo 40. Srečanje je potekalo po metodi Svetovne kavarne. Udeleženci so 

sodelovali v 7 omizjih, ki so imela različne teme, pomembne za življenje otrok. Eno od omizij je 

moderirala Edvina, mlada parlamentarka, dijakinja in nekdanja članica Eurochildovega Sveta otrok. 

Obravnavane teme so bile: enake možnosti za vse otroke, življenje brez diskriminacije, življenje brez 

nasilja za vse otroke, otrokom prijazni postopki in sodelovanje otrok, zdravje otrok in mladostnikov, 

digitalno okolje in mladi, trajnostni razvoj. Pri vsaki od tem so razpravljali najprej o izzivih, potem pa 

tudi o rešitvah. 

Namen dogodka: otrokom in mladim omogočiti možnost, da izrazijo svoje mnenje, zastopajo mnenje 

svojih sovrstnikov ter povedo, v kakšnih skupnostih želijo živeti – ter njihove ugotovitve prenesti v oba, 

na začetku omenjena dokumenta. 

 

Izobraževanje za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov  

V letu 2019 smo organizirali izobraževanje za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov v dveh 

delih. Prvi del, skupni za vse mentorje, je potekal konec avgusta (30. 8. 2018), drugi del pa je potekal 

po regijah: v Mariboru (3. 9. 2019), v Ajdovščini (4. 9. 2019), v Ljubljani (10. 9. 2019) in v Novem mestu 

(12. 9. 2019). Tema je bila znana, saj so jo otroci izbrali na 29. Nacionalnem otroškem parlamentu: 

Moja poklicna prihodnost. Prvi del izobraževanja je bil naravnan bolj teoretično (izbira poklica – izziv 

za prihodnost, karierna orientacija, itd.), drugi del pa praktično (osebni model razvoja, DOTS model 

načrtovanja kariere s primeri aktivnosti, itd.). 

Izobraževanja se je udeležilo 179 mentorjev in koordinatorjev iz vse Slovenije. Na izobraževanju so 

prejeli zbornik prispevkov, za udeležbo pa jim na željo izdamo potrdilo.  

 

Promocija programa 

V letu 2019 smo preko Pressclippinga zabeležili 54 objav o otroških parlamentih v lokalnih in 

nacionalnih medijih. TV Slovenija 3 je, kot vsako leto, predvajala posnetek zasedanja. Nacionalni otroški 

parlament vedno pritegne največ medijske pozornosti, novinarji posnamejo izjave mladih 

parlamentarcev, visokih gostov in organizatorjev. Otroci oz. njihovi starši so seznanjeni z možnostjo 

snemanja, dajanja izjav in objave slikovnega gradiva.  

Otroški parlamenti imajo tudi vzpostavljeno svojo Facebook stran.  

 

Nacionalni odbor mladih 

Nacionalni odbor mladih (NOM) v letu 2019 ni bil aktiven.  
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3.1.2 TEDEN OTROKA® 

 

V letu 2019 je Teden otroka® potekal od 7. do 13. 10., osrednja tema je bila 

"Naše pravice". Teden otroka® je projekt ZPMS, v katerem zveze in društva 

prijateljev mladine organizirajo različne prostočasne, razvedrilne in 

ozaveščevalne programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, 

obeležujejo pa ga tudi vrtci in šole.  

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

1954 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, in sicer je to 

vedno prvi ponedeljek v oktobru.  

 

Osrednja tema Tedna otroka v letu 2019 je bila "Naše pravice". S temo smo želeli dati poudarek 

večjemu ozaveščanju o otrokovih pravicah in njihovem razumevanju, tako med otroki samimi kot med 

odraslimi. V letu 2019 smo namreč praznovali 30 let Konvencije o otrokovih pravicah. 

Za poslanico Tedna otroka smo tako 

uporabili pesem Toneta Pavčka "Naše 

pravice". Poslali smo jo vrtcem in osnovnim 

šolam, natisnili smo plakate s pesmijo in jih 

razdelili našim članicam (zvezam in 

društvom). Pesem smo objavili na spletni 

strani in Facebook profilu, kjer je naletela na 

zelo pozitiven odziv. 

 

Ob začetku šolskega leta 2019/2020 smo 

razpisali likovni natečaj z istoimenskim 

naslovom "Naše pravice", ki se je zaključil ob 

koncu Tedna otroka. Skupno smo prejeli 

1801 likovno delo, ki so jih ustvarili otroci v 

vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki v 

srednjih šolah. Med prispelimi deli smo 

izbrali 12 del, ki ponazarjajo osnovne pravice 

otrok. Dela smo objavili v koledarju ZPMS za 

leto 2020. 

 

S prvim dnem Tedna otroka je svoja vrata 

odprla fotografska razstava, ki se je zaključila 

25. 10. z dobrodelno licitacijo. Razstava je 

bila na ogled v Slovenskem šolskem muzeju, 

razstavljene pa so bile najboljše fotografije slovenskih in tujih fotografov z največjega fotografskega 

natečaja na svetu – natečaja CEWE Photo Awards 2019. 

Licitacijo ob zaključku razstave je vodil znani slovenski komik in igralec Matjaž Javšnik. Izkupiček od 

licitacije je bil namenjen otrokom, ki si ne morejo privoščiti zimskih počitnic. 

 

Središče ZIPOM pa je 10. 10. organiziralo okroglo mizo z naslovom Otrokove pravice v Sloveniji – stanje, 

izzivi in prihodnost (več na strani 16).  

https://cewe-photoworld.com/cewephotoaward#cewe-photo-award-19
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3.1.3 SREDIŠČE ZIPOM  

 

Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in 

mladostnikov (Središče ZIPOM) je mreža nevladnih organizacij, ki 

deluje na področju otrokovih pravic. Namenjeno je podpori, 

spodbudi in koordinaciji NVO. Na podlagi spremljanja trenutnega 

stanja otrokovih pravic na nacionalni in evropski ravni skrbimo za 

visoko kakovost zagovorništva in informiranja. 

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

za Slovenijo (v tej vlogi smo imeli do marca 2019 status 'opazovalca', sedaj pa smo polnopravni člani). 

Sodelujemo tudi z mednarodno organizacijo Child Rights Connect, ki med drugim nudi podporo 

mrežam NVO pri pripravi senčnih poročil o uresničevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah. 

Središče ZIPOM prek zagovorniških pobud vzpostavlja različne oblike sodelovanja s predstavniki 

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

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

pravic RS ter Ministrstvom za zunanje zadeve.  

 

V okviru mreže Središče ZIPOM smo v letu 2019 izvedli naslednje ključne dejavnosti:  

 

Zagovorniške aktivnosti 

• Sodelovali smo pri oblikovanju novega Programa za otroke, ki ga pripravlja Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti (predstavnica ZIPOM-a Adriana Aralica).  

• V okviru Evropskega semestra smo bili aktivno vključeni v aktivnosti Evropskega semestra 

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

procesu Evropskega semestra na nacionalni ravni.  

• V sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom in UNICEF-om smo pripravili osnutek 

alternativnega poročila oz. senčno poročilo o uresničevanju Konvencije ZN o otrokovih 

pravicah. ZIPOM je prevzel pobudo za usklajevanje 4 delovnih skupin, in sicer splošne zadeve 

in splošna načela, otroci v pravosodju, institucionalna oskrba otrok ter življenjska raven. V 

okviru pisanja poročila smo sodelovali tudi z mednarodno organizacijo Child Rights Connect.  

• Na podlagi rezultatov fokusnih skupin z otroki in mladimi, ki jih sredi junija ZPMS organizirala 

v sodelovanju z Unicefom Slovenija in PIC-em, je v pripravi tudi otroško alternativno poročilo.  

• Sodelovali smo pri pozivu evropskih poslancev k podpisu "Child Rights Manifesta" z namenom, 

da postanejo "Child Rights Champions", s čimer se zavežejo k temu, da postanejo otrokove 

pravice središče odločanja v Evropskem parlamentu. 

• Posredno smo preko članstva Zveze prijateljev mladine Slovenije sodelovali pri aktivnostih 

Sveta za otroke in družino. 

• V Tednu otroka smo organizirali okroglo mizo z naslovom Otrokove pravice v Sloveniji – stanje, 

izzivi in prihodnost, na kateri so sodelovali: Varuh človekovih pravic, v.d. generalne direktorice 

Urada za družino na MDDSZ, svetovalka v Uradu predsednika RS ter predstavniki PIC-a, 

UNICEF-a in predsednica ZPMS. Izpostavili smo področja otrokovih pravic, ki so v Sloveniji 

zgledno urejena in se posvetili področjem, ki zahtevajo več pozornosti in spremembe na bolje. 

Okrogla miza je bila organizirana v sklopu aktivnosti lobiranja za samostojnega varuha 

človekovih pravic, saj pri Varuhu človekovih pravic od aprila 2019 ni več namestnika za 

področje otrokovih pravic. Ponosni smo, da smo na dogodku slišali Varuhovo izjavo, da kmalu 
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imenoval novega namestnika (kljub prejšnjemu uradnemu odgovoru na naš dopis, v katerem 

je zatrjeval, da nov namestnik ne bo imenovan, ker bo sam pokrival področje otrokovih pravic). 

Varuhova izjava, dana na okrogli mizi, bo služila kot vzvod za nadaljnje zagovorniške aktivnosti 

v tej smeri. 

 

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

Objavljali smo aktualne novice na spletni strani. Posodobili smo pravne akte in podatke članic na spletni 

strani. Objavili smo 7 izvodov ZIPOM E-novičk. Prenovili smo e-novičke, ki se sedaj pošiljajo 1x mesečno 

v prenovljeni obliki preko dostavljalec.si. 

Objavili smo 7 izvodov ZIPOM E-gradiv. Tematike so bile: Evropski cilji mladih, Deinstitucionalizacija – 

osnovni pojmi, Sistemi za zaščito otrok, "Childonomics", Visokokakovostni sistemi predšolske vzgoje in 

varstva, Univerzalni periodični pregled, Pravo EU in Komisar za otrokove pravice. 

 

Konzorcij vsebinskih NVO mrež Slovenije  

Redno smo sodelovali na srečanjih konzorcija vsebinskih mrež NVO Slovenije.  

Aktivno smo sodelovali pri aktivnostih Konzorcija za vzpostavitev financiranja za vsebinske mreže NVO.  

Udeležili smo se nacionalnega srečanja nevladnih organizacij "Perspektive vsebinskih mrež", ki je 

potekalo 22. 5. 2019. 

Konzorcij se je s projektom "Razvoj in krepitev Konzorcija vsebinskih mrež kot podpornega okolja NVO" 

prijavil na javni razpis Ministrstva za javno upravo za razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij 

in prostovoljstva 2019; prijava ni bila uspešna, zbrala je 66,5 točk od zahtevanih 68.   

S projektom "SKePSI – Skladnost e-politik Slovenije" v vrednosti 133.000 € pa se je konzorcij prijavil na 

razpis Active Citizens Fund v Sloveniji – Javni razpis 2019 za srednje in velike projekte. Prijava je uspešno 

prešla 1. fazo izbora,  rok za 2. fazo je 10. 4. 2020. Projekt naslavlja problem neskladnih strateških 

političnih dokumentov, ki ne dosegajo zastavljenih ciljev in ne izvajajo zastavljenih ukrepov. 

 

Eurochild 

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

vprašalnik o jamstvu za otroke (Child Guarantee), odgovarjali smo na vprašalnik o članstvu v 

Eurochildu: katere bodo prioritete delovanja naše organizacije v letu 2020, kje vidimo dodano vrednost 

članstva v Eurochildu in na kakšen način doprinašamo k strateškem načrtu Eurochilda za obdobje 

2019–2021, vključili smo se v kampanjo za evropskega komisarja za otroke ("children vs. fisheries"), 

izpolnili vprašalnik o vmesni evalvaciji Sveta Evrope o Strategiji SE za otroke 2016–2021, poročali o 

uresničevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah na nacionalni ravni, odgovarjali na vprašalnik o 

Evropskem semestru (profil države Slovenije za 2019). 

V Bruslju je 16. in 17. 9. 2019 potekalo srečanje nacionalnih predstavnikov mrež nevladnih organizacij 

(National Partner Network), ki se ga je udeležil Uroš Brezovšek. Osrednji temi sta bili boj proti revščini 

otrok in socialni izključenosti ter prepoznavanje/vključevanje otrokovih pravic. 

 

Kot velik uspeh štejemo, da je Središče ZIPOM od marca 2019 polnopravni član Eurochilda – kot 

National Partner Network. 
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3.1.4 NACIONALNA MREŽA TOM® (TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE) 
 

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

Komisije za otrokove pravice. Leta 1995 se je vzpostavila Nacionalna 

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

z enotno brezplačno telefonsko številko 080 1234. Telefon je dosegljiv 

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

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

narekovala direktiva Evropske komisije, ki je uvedla poenotenje 

telefonskih številk za vse humanitarne projekte na območju Evropske 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

tom.si/klepetalnica. 

 

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

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

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

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

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

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

in jim pokazati, kako lahko sami uspešno rešujejo probleme.  

 

V sklopu programa Nacionalna mreža TOM (Telefon za otroke in mladostnike) smo v letu 2019 izvedli 

naslednje ključne dejavnosti:  

 

Svetovanje 

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

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

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

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

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

Od 1. 1. do 31. 12. 2019 smo prejeli 30155 telefonskih klicev, 315 e-vprašanj in 780 klepetov, kar je 

skupaj 31250 kontaktov. Od tega je 4905 svetovalnih kontaktov, ki so predmet analize.  

 

 

 

 

 

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

V programu je bilo v letu 2019 aktivnih 135 svetovalcev/ 

prostovoljcev, ki so skupno opravili 8099 ur prostovoljskega dela. V 

Mariboru in Ljubljani svetovalno delo opravljajo tudi delavci, 

zaposleni preko javnih del, ki v tabeli niso všteti. 

 

Izobraževanje svetovalcev 

Svetovalci/prostovoljci morajo biti za svoje delo strokovno 

usposobljeni, zato se morajo udeležiti osnovnega izobraževanja. 

Temu sledi še usposabljanje, ki poteka v prisotnosti že izkušenega 

svetovalca, kjer se novi svetovalec seznani z dejanskim delom. 

Osnovno izobraževanje za svetovalce na TOM telefonu smo 

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

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

za e-svetovanje in svetovanje v spletni klepetalnici. Svetovalci vseh svetovalnih skupin so bili skupaj 

deležni 53 supervizijskih srečanj, hkrati pa se dodatno izpopolnjujejo na predavanjih in z obiski 

institucij, na katere najpogosteje napotimo naše klicalce. Za osnovno izobraževanje smo ponatisnili 

priročnik Varna raba interneta, ki je namenjen svetovalcem na telefonu, e-pošti in klepetalnici ter 

pokriva vsebino varne rabe interneta (v okviru projekta Center za varnejši internet). Publikacija je bila 

izdana s finančno pomočjo Ministrstva za javno upravo in s sofinanciranjem Evropske unije, 

Instrumenta za povezovanje Evrope. Poleg osnovnega izobraževanja je bilo organiziranih tudi več 

dodatnih izobraževanj.  

 

Dodatna izobraževanja svetovalne skupine TOM Ljubljana 

29. 5. 2019 Izobraževanje s področja ginekologije in spolnega vedenja mladostnikov 

Dodatna izobraževanja svetovalne skupine TOM Maribor 

23. 1. 2019
  
 

Legebitra, Vse, kar vas zanima o LGBT temah, in ne veste, koga vprašati. Informacije glede 
projektov, ki jih izvaja Legebitra, transspolnost in izzivi, povezani z njo, visoka stopnja 
samomorilnosti med spolno drugače usmerjenimi. 

11. 4. 2019 
Zasvojenost in raba digitalnih tehnologij med mladimi. Družabna omrežja in aplikacije, ki jih 
mladi uporabljajo, igranje računalniških iger med mladimi, varna raba interneta in varovanje 
zasebnosti. 

18. 4. 2019 
Zagovorništvo otrok. V kakšnih primerih se uporablja zagovorništvo otrok, kako je 
organizirano, kako poteka postopek. 

8. 5. 2019 

ODklikni! Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti. Stereotipi in seksizem v povezavi 
s spletnim nasiljem, predstavitev rezultatov raziskave o spletnem nasilju med mladimi, 
predstavitev rezultatov delavnic z osnovnošolsko in srednješolsko mladino, praktični primer 
dejavnosti šole za preprečevanje nasilja nad osnovnošolci. 

29. 5. 2019 
Izobraževanje svetovalcev TOM s področja ginekologije in spolnega vedenja mladostnikov. 
Umetna prekinitev nosečnosti, ginekološki pregled, spolno vedenje mladostnikov. 

30. 5. 2019 
Predstavitev Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab. Spoznavanje prostorov in organizacije 
svetovalnice, načini dela z uporabniki. 

Dodatna izobraževanja za svetovalce vseh svetovalnih skupin 

31. 5. – 2. 6. 
2019 

V VIRC Poreč je od 31. maja do 2. junija 2019 potekalo dodatno strokovno izobraževanje 
svetovalcev Nacionalne mreže (NM) TOM. Izobraževanja se je udeležilo 52 svetovalcev, 
pridružili pa so se jim tudi predsednik NM TOM dr. Albert Mrgole in strokovna služba ZPMS. 
Vsebina izobraževanja je bila tokrat usmerjena na delo v četvorkah, ki so delale s 4 
tematikami: i). depresija, stiske, tesnoba; ii). med-vrstniško nasilje; iii). "vsakodnevne" 
težave klicalcev in iv). internet. Zadnji dan izobraževanja je bil posvečen predstavitvi dobrih 

SKUPINA 
št. Prosto-

voljcev 
št. ur 

Ajdovščina 8 172 

Idrija 8 254 

Krško 20 621 

Ljubljana 27 1075 

Maribor 23 3904 

Murska 
Sobota 

12 772 

Slovenske 
Konjice 

12 385 

Tolmin 8 248 

Velenje 17 668 

SKUPAJ 135 8099 
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praks. Sledila je skupinska evalvacija, podeljena pa so bila tudi priznanja za 10- in 20-letno 
prostovoljno delo.  

19. 10. 2019 

V soboto, 19. oktobra 2019, je potekalo redno dodatno strokovno izobraževanje svetovalcev 
Nacionalne mreže (NM) TOM v Slovenskih Konjicah. Predavatelj je bil vodja oddelka za 
mladoletniško kriminaliteto Robert Tekavec. Naslov predavanja je bil "Medvrstniško nasilje, 
zlorabe otrok in mladostnikov preko interneta". Predavanja se je udeležilo 79 svetovalcev, 
ki so aktivno sodelovali z vprašanji. 

 

Študijska praksa 

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

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU). V študijskem letu 2018/2019 sta prakso opravili 

2 študentki FSD in 1 študent SFU; v študijskem letu 2019/2020 prakso opravljajo 3 študenti SFU.  

 

Projekt Center za varnejši internet Slovenija 

V letu 2019 smo nadaljevali s projektnimi aktivnostmi in v decembru projekt, ki sta ga sofinancirala 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

zadeva težave s spletom, smo povečali tudi našo prisotnost na Facebooku.  

 

Kot partnerji Centra za varnejši internet Slovenija smo sodelovali v Svetu partnerjev projekta (22. 5. in 

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

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

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

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

Udeležili smo se dveh INSAFE seminarjev in sodelovali na dveh on-line srečanjih (22. 1. in 4. 9.) 

 

INSAFE TRAINING MEETING, 12.–
14. 6. 2019, Heraklion, Kreta, 
Grčija.  
Udeleženki: Maša Blaznik, Mateja 
Strašek 

Glavni poudarek tokratnega INSAFE Training Meeting-a je bil na ranljivih 
skupinah ter nevarnostih in zlorabah, ki so jim njihovi člani lahko 
izpostavljeni na spletu, vključno s sovražnim govorom. Pomembno je, da 
preverjamo, kadar mediji razširjajo udarne vsebine v povezavi z 
digitalnimi mediji, preden jih uporabljamo na svojih kanalih. 

INSAFE Training Meeting, 23.–24. 
10. 2019, Ljubljana, Slovenija.  
Udeleženke: Maša Blaznik, Mateja 
Strašek, Zdenka Švaljek, Sandra 
Murk 

TOM telefon je v dopoldanskem delu gostil udeležence konference na 
predavanju in delavnici v angleškem jeziku z naslovom "Let's Meet 
Virtually", ki ga je vodila Nina Babič, supervizorka svetovalnih skupin 
TOM v Mariboru in Murski Soboti. Govorila je o psiholoških značilnostih 
mladostnikov in njihovem obnašanju na spletu ter možnosti 
generacijskega razkoraka med svetovalci in uporabniki. Rdeča nit 
glavnega dela tokratnega treninga je bila AI (Afrtificial Intelligence). Vse 
aktivnosti dogodka so bile vezane na spletne vsebine, predstavljene skozi 
prizmo, problematiko ali prednosti umetne inteligence. 
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1.on-line srečanje (22. 1. 2019) 
Mateja Strašek 

Predstavitev bolgarskega SIS o izzivih sodelovanja z mediji. Priporočilo je, 
da spremljamo medije in njihove objave poleti, namreč, ko je objav manj, 
novinarji izbirajo novice za katere menijo, da bodo privabili več bralcev. 
Na žalost so otroci, spolnost in internet za njih odlična kombinacija in 
povzročitelj panike, kot npr. spletnega izziv Sinjega kit. Izpostavljeno jo 
bilo tudi nevarno ravnanje strokovnjakov, ki čutijo potrebo, da opozorijo 
starše na nevarnosti in povzročijo paniko – poudarek je bil, da gre za 
nestrokovno ravnanje (četudi z dobrimi nameni). 

2.on-line srečanje (4. 9. 2019) 
Mateja Strašek 

Predstavitev nemške svetovalne linije in njihove prisotnosti na 
Instagramu, FB in YouTube. 
 Družabna omrežja uporabljajo za promocijo in ne za svetovanje. 
Opažajo, da so njihovi sledilci (na Instagramu in FB) predvsem odrasli; 
psihologi in blogerji starejši od 20 let. Na omenjenih omrežjih predvsem 
posredujejo objave drugih, na FB pa objavljajo tudi svoja besedila in 
fotografije. Na YouTube so od leta 2013, kjer opažajo, da otroci snemajo 
"zafrkantske klice" in jih objavljajo; pri tem jim pomaga status Trusted 
Flagger – Instagram zato hitro odstrani sporne posnetke.  

 

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

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

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

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

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

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

Komisija, države članice in celotna vrednostna veriga industrije.  

V letu 2019 smo na portalu BIK objavili primere svetovanj na temo varne rabe interneta. Tematike 

primerov so se nanašale na naslednje vsebine: "sextortion" (izsiljevanje za spolne usluge); Instagram 

story, vdor v profile; spolno nadlegovanje s strani odrasle osebe; stiki preko spleta. 

 

Dan varne rabe interneta 

Dan varne rabe interneta je bil 5. februarja 2019. V okviru aktivnosti na Dan varne rabe interneta je 

potekala tudi spletna oddaja za starše v živo z naslovom "Vzgoja za internet". Digitalne tehnologije in 

internet so prinesli številne nove izzive, s katerimi se staršem pri vzgoji otrok ni vedno lahko soočati. 

Vprašanja varovanje zasebnosti, spletnega nasilja, objavljanja vsebin in kdaj sploh začeti otroka 

vpeljevati v uporabo digitalnih tehnologij marsikomu povzročajo skrbi. V oddaji sta sodelovala dr. 

Benjamin Lesjak, ki je problematiko predstavil s pravnega vidika, ter predsednik TOM telefona dr. 

Albert Mrgole, ki je problematiko osvetlil s psihološkega vidika.  

 

Projekt Prava zveza 

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

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

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

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

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

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

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

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za mladino. 
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Mreža Prava zveza #Sem za nenasilje  

Na Plati v Zalogu je 26. maja 2019 potekal dogodek z naslovom "PLATA 2019 – Z nogometom proti 

diskriminaciji (pomlad)." Predstavniki nevladnih organizacij, združenih v Pravi zvezi, smo se družili z 

otroki in mladostniki, se pogovarjali o naših dejavnostih in vrstah pomoči, ki jih lahko nudimo. 

 

Stojnica na Prešernovem trgu #Sem za nenasilje 

Že tradicionalno smo se na zadnji šolski dan, 24. junija, predstavili na stojnici na Prešernovem trgu v 

Ljubljani. Namen naših aktivnosti je bila promocija nenasilja. Pod skupnim geslom #sem za nenasilje 

smo prisotne organizacije, združene v mreži Prava zveza, informirali mimoidoče o svojih programih in 

o Pravi zvezi s poudarkom o izbiri nenasilja in preprečevanju trgovanja z ljudmi.  

 

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

V Kinu Šiška je 16. oktobra potekal že tradicionalni Koncert ob evropskem dnevu boja proti trgovini z 

ljudmi, ki ga je organiziralo društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi. V okviru Prave zveze 

smo na dogodku sodelovali tudi mi. 

 

Izobraževanje mreže Prava zveza  

V okviru projekta Prava zveza smo 5. junija sodelovali pri usposabljanju za mladinske delavce. 

Usposabljanje je potekalo v Zalogu v prostorih Mladih zmajev. Naše predavanje je imelo naslov 

"Potrebe otrok in mladih, da so slišani v primerih nasilja". Ostale teme so obsegale komunikacijo z 

mladimi, spolno zlorabo otrok, nasilje, razkritje, trgovanje z ljudmi, mladinske iniciative in pomen dela 

z mladimi. Predavanja so poleg TOM telefona imeli tudi Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno 

komunikacijo, Javni zavod Mladi zmaji, Legebitra in DrogArt. 

 

Na izobraževanju članic mreže Prava zveza, ki je potekalo 10. septembra, je med drugim društvo Ključ 

predstavilo nov projekt "KLJUČna šola za fante", društvo SOS telefon pa je v sodelovanju z gledališko 

skupino Avis predstavilo gledališko igro "Kje si, kaj delaš, kdaj prideš?". Igra bo skupaj z delavnicami 

izvajana na osnovnih šolah za namen osveščanja mladih o oblikah nasilja v medosebnih odnosih.  

 

Delovanje nacionalne mreže 

Svet Nacionalne mreže TOM se je sestal na 3 rednih sejah (12.3., 10. 5. in 9. 10. 2019). Srečanji 

supervizorjev sta bili 11. 3. in 25. 11. 2019.  

 

V letu 2019 so TOM telefon sofinancirali Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(Nacionalna mreža TOM) 2015–2019, Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo (projekt Center 

za varnejši internet Slovenije) 2019–2020, Zavod RS za zaposlovanje, MOL (projekt Prava zveza), FIHO 

in Telekom Slovenije. 

 

V letu 2019 smo se prijavili na tri enoletne razpise: Mestna občina Ljubljana (MOL) – javna dela 2020, 

Zavor RS za zaposlovanje – Javna dela 2020, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v RS (FIHO) in konec decembra (rok 6. 1. 2020) še na sedemletni razpis Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje javnih socialnovarstvenih programov.  

 

  

https://www.facebook.com/events/1020097864848907/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=KH-R&eid=ARA8CGDAvXglWva67UQ_Yj89OSn6yVOiX8mH23cTJk-vM8zykznA8ar3yWI9OeDK4Kf84e7_rBJ4_6Zq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBLkFX1BulnfE5rUNhMnTmNfTnSwR3LmFtd9VQvmj64A57SdZj7ZB5UbX65D-t__Utd86rMz2c6PCArHmkgSx-BTEEKeO6SlmOb93Ja5NPm6uZBa5f9WhpVwbzfSTYCYjie6Rpw5Zb9K364_j-sQbMXv9qVZkhcJN1Cw9TKL2KW2DpS3xTQtiY_PgGIxQ3J3Uwxp-LlRpkZIuv__nBci1UQD1caJ5Ky-gzejzlV-s5IEs2_6yfThsK3qhMKmkP7DASRLwDA5JlIM0-p-O-Fa6mP47b1ryvXhAdKYc9Mmo8EtXeNf8woRB_hJ6yt_yPJ-9GSL_T3EtWM4C6oUUi8g4lfs4OVL__cmttRG6eE5Wvkb0g2TugaxNYoiz_tEptnse-VF42hTF2QHX9Yd1l8BI_LqEUiDecPBBMGJ2qc13g3nBe0ulheNWwFSj3Vep5PqKcyO0M_zu_HnWbUQ--2boIugDPflEczxFc3OpekaKfZgaQOysMSA
https://www.facebook.com/events/1020097864848907/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=KH-R&eid=ARA8CGDAvXglWva67UQ_Yj89OSn6yVOiX8mH23cTJk-vM8zykznA8ar3yWI9OeDK4Kf84e7_rBJ4_6Zq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBLkFX1BulnfE5rUNhMnTmNfTnSwR3LmFtd9VQvmj64A57SdZj7ZB5UbX65D-t__Utd86rMz2c6PCArHmkgSx-BTEEKeO6SlmOb93Ja5NPm6uZBa5f9WhpVwbzfSTYCYjie6Rpw5Zb9K364_j-sQbMXv9qVZkhcJN1Cw9TKL2KW2DpS3xTQtiY_PgGIxQ3J3Uwxp-LlRpkZIuv__nBci1UQD1caJ5Ky-gzejzlV-s5IEs2_6yfThsK3qhMKmkP7DASRLwDA5JlIM0-p-O-Fa6mP47b1ryvXhAdKYc9Mmo8EtXeNf8woRB_hJ6yt_yPJ-9GSL_T3EtWM4C6oUUi8g4lfs4OVL__cmttRG6eE5Wvkb0g2TugaxNYoiz_tEptnse-VF42hTF2QHX9Yd1l8BI_LqEUiDecPBBMGJ2qc13g3nBe0ulheNWwFSj3Vep5PqKcyO0M_zu_HnWbUQ--2boIugDPflEczxFc3OpekaKfZgaQOysMSA
https://www.facebook.com/pravazveza/?__tn__=KH-R&eid=ARDJkJPpT7Htp7pH05uga06D0TFQI3xRrXpjDh84r_yBkLwEl4p7iJXnl5O6bZky2bRu9AYWij1UxQbE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEqGTkVO5zv8dP0HleNQJuzPJACBrRE3RtM2Pf8Jp_Hv8VrFKzShdJEEEW04HuWxXnb7uqqNVFpsQLmJej0kPXcadf3TL7_teMprRvEEA0xsawt3bTmgvJKHpfe1LmoSH_jJRoPD6RWbPRqotzYmZGDZcnKrDyJ0qwheEH-4ihaXcU1lVVJ0i6d2mOclGbqaPiksPqMhtSLXJJstrg0MwykmDxQ6L1lHqQywlJ5pHFBVSe86LSjMZiIfd720ygs2zLM_SJrlO5pTSZCRIwWKnCzJDERQadOcnIZpGxr9iwg4KZqm-5S4THO6Z3k4VDOZWOsWKJh7sbdzQV7ehbWG296dqFdLhXxDIXU2-_1z1GzSxyIuv1qe0jQWaCH_EYjkS5jp-ROOnJxPU80ejgNf3tHYXXBLybzrZD4reHAv_k5pdrKz7zoczJ2a2Bsxv9lp6cLWOorHw-OQiwZGMZ1SjsXTBjwx0xeoBmKJv5QCp5-CXOsj1EOYTh
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Promocija 

Izdelali smo promocijska multifunkcijska držala za telefon, imenovana PopSocket, ki jih je delno 

sofinanciral FIHO. Držalo, na katerem sta natisnjena logotip in številka TOM telefona, se prilepi na 

hrbtno stran mobilnega telefona. Izdelek smo delili otrokom in mladostnikom na raznih dogodkih in 

nagradnih igrah na Facebooku. Prav tako smo nadaljevali z deljenjem drugega promocijskega materiala 

(bandane, nahrbtniki).  

 

V prvih dneh septembra 2019 smo plakate in letake TOM telefona poslali na vse osnovne in srednje 

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

ukvarjajo z mladimi. 

 

Splet in družabna omrežja 

V letu 2019 je bilo v različnih medijih objavljenih 68 prispevkov o TOM telefonu (članki, promocijo 

telefona, objava številke, tiskovne konference itd.).  

Nadaljevali smo z rednimi objavami in nagradnimi igrami z namenom promocije našega programa. Od 

januarja do decembra smo povečali število všečkov TOMove FB strani za 1870 (iz 1554 na 3414), kar je 

121-odstotno povečanje.  

Spletna stran www.e-tom.si je imela 35.322 enkratnih obiskovalcev in 84,308 ogledov strani.  

 

Nova spletna stran 

V avgustu 2019 smo objavili novo TOM-ovo spletno stran, katere novost je tudi nova klepetalnica, ki 

omogoča hkratno svetovanje več svetovalcev. Kadar klepetalnica ni odprta, vnosni obrazec ponudi 

uporabniku možnost, da vprašanje napiše ter nam ga pošlje kot e-pošto. Ta funkcionalnost se je 

izkazala kot zelo učinkovita, saj delež tako poslanih sporočil vsak mesec raste. V oktobru 2019 je znašal 

27 % vseh prejetih e-sporočil. Vstopna spletna stran je dinamična in prikazuje najnovejše objave, sicer 

pa pokriva tako vsebine kot kontaktne informacije.  

 

Kotiček za varni internet 

Z novo spletno stranjo smo začeli prispevke za Kotiček za varni internet, ki smo jih prej objavljali v ZPMS 

novičkah, objavljati tudi na naši spletni strani. Prispevke objavljamo kot podzavihek z imenom "Kotiček 

za varni internet" v zavihku "Varna raba interneta". Najnovejše objave so dostopne na https://www.e-

tom.si/category/teme/varni-koticek-za-internet/.  

 

Dogodki in sodelovanje z drugimi 

 

Praznovanje 20. let delovanja FIHO 

Sodelovali smo na dogodku ob praznovanju 20-letnice delovanja FIHO, ki je potekalo 17. januarja 2019 

v Cankarjevem domu. Obiskovalcem smo predstavljali naše delo, delili letake ter nove promocijske 

materiale.  

       

Veseli dan prostovoljstva 

Veseli dan prostovoljstva, ki ga organizira Slovenska filantropija, je potekal 16. maja 2018 na Bregu v 

Ljubljani. Na stojnici Zveze prijateljev mladine Slovenije se je predstavljal tudi TOM telefon. 

Obiskovalcem smo predstavljali naše delo, delili letake ter nove promocijske materiale.  

 

http://www.e-tom.si/
https://www.e-tom.si/category/teme/varni-koticek-za-internet/
https://www.e-tom.si/category/teme/varni-koticek-za-internet/
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Festival prostovoljstva LUPA 

Festival nevladnih organizacij LUPA je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, 

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

so nas mimoidoči lahko obiskali 11. septembra na Bregu v središču Ljubljane. Na stojnici nas je obiskal 

tudi minister za javno upravo Rudi Medved. 

 

Predstavitev TOM-a na Oddelku za psihologijo 

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani smo 1. oktobra v okviru informiranja 

študentov za prostovoljno delo predstavili Tom telefon in projekt Center za varnejši internet. 

Predavanje smo imeli za 2 skupini slovenskih študentov ter za 1 skupino Erasmus študentov v 

angleškem jeziku. Odziv in zanimanje tako slovenskih kot tujih študentov je bilo veliko. 

 

7. Kongres socialnega dela  

Na 7. Kongresu socialnega dela ( 16. –18. oktober 2019, Moravske toplice) z naslovom Humanizem in 

etika v socialnem delu smo predstavili prispevek z naslovom "Svetovanje otrokom in mladostnikom v 

socialnovarstvenem programu, Izkušnje TOM telefona® s telefonskim in e-svetovanjem", kjer smo 

udeležencem predstavili delovanje programa, različne vrste uporabnikov in kontaktov, najpogostejše 

tematike, razvoj tehnologij in primerjavo tematik za obdobje 2005–2018. 

 

Predstavitev TOM-a na 5. kongresu projekta "V odsevu"  

V sklopu obeležitve dneva duševnega zdravja so študentje medicine 13. in 14. novembra na Medicinski 

fakulteti v Ljubljani organizirali že 5. kongres projekta "V odsevu". Tokratna tema je bila "Kako pomagati 

človeku v stiski", s katero so želeli udeležence opremiti s čim več praktičnimi napotki za obvladovanje 

situacij, povezanih z duševnimi motnjami. Prispevek za predstavitveno publikacijo je pripravila Maša 

Blaznik, predstavitev na kongresu je izvedla Zdenka Švaljek. Poleg programa smo udeležencem predstavili 

tudi nekaj primerov s tematiko samomorov in potek intervencije v takšnih primerih.  

 

Child Helpline International 

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

stiski iz 146 držav, med katerimi je tudi TOM telefon. 

 Informacije, stališča, znanja in podatke, ki jih zbirajo od svojih članic, partnerjev in zunanjih virov, 

uporabljajo za krepitev sistemov zaščite otrok na nacionalni, regionalni in globalni ravni. V letu 2019 

smo sodelovali pri pripravi vsebin za pripravo statistik.  

 

 



25 
 

 
 

 

 

 

št. prostovoljcev

št. prostovoljskih ur

0

1000

2000

3000

4000

8
8

20
27

23
12

12
8

17

172 254
621

1075

3904

772

385
248

668

TOM telefon® 2019 - Število prostovoljcev in 
opravljenih prostovoljskih ur po svetovalnih 

skupinah

št. prostovoljcev št. prostovoljskih ur

12%

7%

77%

1%

3%

0%

TOM telefon® 2019 - vrste klicev v %

   svetovalni klic

   tihi klic

   preizkuševalni klic

   e-svetovanje

   klepetalnica

   Facebook



26 
 

 
 

 

2766

3220 3295

3956

3193 3131

1563
1735

2216 2290

1962 1923

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

TOM telefon® 2019 - kontakti po mesecih

48%
52%

TOM telefon® 2019 - klicalci po spolu v %

moški

ženski



27 
 

 
 

 

 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Ajdovščina Idrija    Krško    Ljubljana    Maribor    Murska
Sobota

   Sl. Konjice    Tolmin    Velenje

TOM telefon® 2019 - kontakti po skupinah

13

146

784

1507

587

474

41

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

0-6

7-9

10-12

13-15

16-17

18-25

+25

TOM telefon® 2019 - starost klicalcev



28 
 

 
 

 
 

1188

941

757

1024

779
670

267

678

181 171 183 107 33

TOM telefon® 2019- tematike

17,02

13,48

10,85

14,67

11,16

9,60

3,83

9,71

2,59

2,45

2,62

1,53

0,47

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

¨ vrstniki

¨ ljubezen

¨ telesni razvoj in spolnost

¨ družina

¨ ostalo

¨ šola

¨ telesne težave

¨ psihične težave

¨ zasvojenost

¨ internet

¨ zlorabe

¨ samomor

¨ soc/ekonomska stiska

TOM telefon 2019 - tematike v %



29 
 

 
 

 
 

 

 

1303

494

345

71

499

144

TOM telefon® - komu se je otrok ali mladostnik 
zaupal - 2019

¨ nikomur

¨ mami

¨ očetu

¨ sošolcu

¨ prijatelju

¨ fantu / punci

181
237

707

138
80

176

89
146 136

221

60
16

41
8 3 1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

TOM telefon® 2019 - napotitve



30 
 

 
 

3.2 SOCIALNO-HUMANITARNI PROGRAMI 

 

S socialno-humanitarnimi programi zmanjšujemo socialno izključenost 

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

načine, predvsem finančno (plačilo računov družinam za kritje tekočih 

stroškov, kritje stroškov zdravljenja,…) in materialno (oblačila, hrana, 

šolske potrebščine in drugo). Tako smo v letu 2019 razdelili nekaj več 

kot 3 mio € (v to so šteti tudi dosedanji stroški zdravljenja Krisa Zudicha) 

in razdelili material v vrednosti več kot 50.000 €. 

 

Čeprav ukrepi države v zadnjih letih gredo v smeri zniževanja stopnje revščine, pa bistvenega 

izboljšanja ni. Glede na indeks socialne pravičnosti2 je Slovenija v letu 2019 na 7. mestu, kar pomeni, 

da smo nazadovali za dve mesti v primerjavi s podatki iz leta 2018. Pri preprečevanju revščine otrok pa 

smo še vedno na 3. mestu. 

 

Kljub temu pa podatki kažejo, da je pod pragom revščine v Sloveniji v letu 2018 še vedno živelo 268.000 

oseb (podatkov za 2019 še ni). Od tega je bilo 45.000 mladoletnih otrok (11,7 % vseh otrok). V primerjavi 

z letom 2017 se je ta stopnja sicer zmanjšala (leta 2017 je bila 12,8 %). Slovenija se je zavezala k doseganju 

1. cilja Agende 2030, in sicer: zmanjšanje revščine otrok za polovico.  

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

pravičnosti - revščino, izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, medgeneracijsko pravičnost in socialno vključenost ter 
nediskriminacijo (https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/12/Social-Justice-Index-2019.pdf, 11. 2. 2020). 
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Po podatkih Statističnega urada RS je stopnja tveganja revščine v letu 2018 znašala 13,3 %, kar je enako 

kot v letu 2017. Prag tveganja revščine za štiričlansko družino, sestavljeno iz dveh odraslih in dveh otrok, 

mlajših od 14 let, je znašal 1.391 € na mesec, torej se je v primerjavi z letom 2017 povišal za 56 €.  

 

3.2.1 POMOČ SOCIALNO ŠIBKEJŠIM DRUŽINAM  
 

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

projekte pri ZPMS. Komisija je na štirih rednih sejah obravnavala 164 prošenj za pomoč (33 več kot v 

letu 2018) in razdelila pomoč v višini 46.420 €.  

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

- so že prejeli pomoč v letu 2017 ali 2018; 

- imajo polnoletne otroke,  

- niso oddali popolne dokumentacije za vključitev v humanitarni program.  

ZPMS je s pomočjo RTV Slovenija v oddaji Tednik, v rubriki "Pomagamo", v letu 2019 predstavila 

zgodbe štirih družin, ena oddaja pa je bila namenjena zbiranju sredstev za program Pomežik soncu®. 

Gledalci so s klici ali pošiljanjem SMS-ov za družine in program skupaj prispevali kar 67.899 evrov.  

 

3.2.2 POMEŽIK SONCU® 
 

V letu 2019 je program Pomežik soncu 

praznoval 20-letnico!  

Sodoben čas je povzročil veliko ekonomsko 

in socialno razliko med otroki. Vse več jih je 

med počitnicami ostajalo doma, prepuščeni 

sami sebi in ulici. Leta 1998 je za ZPMS to 

pomenilo odgovornost in izziv za ukrepanje. 

Da bi zmanjšali socialno izključenost in 

otrokom zagotovili enake možnosti za kakovostno preživljanje počitnic smo se pri ZPMS odzvali s 

humanitarno pobudo za zbiranje sredstev za financiranje letovanj otrokom iz socialno in materialno 

ogroženih družin Pomežik soncu®. Osnovni namen programa je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin 

v socialni stiski, brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo 

šolske svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater. Otroke in 

mlade vključimo v letovanje skupaj z otroci, ki letujejo samoplačniško. Programi na letovanjih delujejo 

preventivno in spodbujajo pozitivne vrednote pri otrocih in mladih.  

 

V okviru programa Pomežik soncu smo v letu 2019 izvedli naslednje ključne dejavnosti: 

 

Zbiranje sredstev  

ZPMS je z akcijo zbiranja sredstev začela 8. aprila, ko smo v časopise Delo, Slovenske novice, Dnevnik, 

Nedeljski dnevnik in časnik Finance vložili 211.000 vloženk z obrazcem UPN, s prošnjo za darovanje pa 

smo se obrnili tudi na 13.142 fizičnih in 13.385 pravnih oseb. S farmacevtsko družbo Lek smo se 

dogovorili za vlaganje 5.700 obrazcev v njihovo interno glasilo Kolektiv, ki ga dobijo vsi zaposleni v Leku. 

Humanitarni program je bil predstavljen tudi na zadnji strani kataloga Počitnice in dejavnosti 2019, ki 

ga v 34.500 izvodih ljubljanske zveze in društva posredujejo osnovnim šolam v Ljubljani in bližnji okolici. 
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Akcija zbiranja sredstev se je zaključila 19. junija, ko je Nacionalni odbor za prosti čas in letovanja 

razdelil zbrana sredstva in z organizatorji sklenil pogodbe.  

 

Interni razpis in razdelitev sredstev  

ZPMS je 6. maja objavila Interni razpis za izbiro organizatorjev letovanj otrok iz socialno ogroženih 

družin. Na interni razpis za sredstva Pomežik soncu® 2019 se je prijavilo 24 organizatorjev letovanj. Po 

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

razdelitev 198.870 € sredstev. V ta sredstva so vključena tudi sredstva, ki jih je ZPMS pridobila na 

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

 

Promocija in oglaševanje  

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

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

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

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

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

'citylight' panoje; Europlakat nam je omogočil brezplačni najem oglasnega prostora na top lokacijah v 

večjih mestih po Sloveniji, med drugim tudi 24 animiranih plakatnih mest v središču Ljubljane. V maju 

se je na našo prošnjo za brezplačno oglaševanje humanitarnega programa Pomežik soncu® odzvalo 30 

tiskanih, radijskih in spletnih medijev. 

 

Publikacija Pomežik soncu  – Omogočimo počitnice vsem otrokom 

Ob 20-letnici programa Pomežik soncu smo 28. maja 2019 izdali publikacijo Pomežik soncu – 

Omogočimo počitnice vsem otrokom, kot enkratno izdajo in prilogo revij Zarja in Ženska, v nakladi 

53.000 izvodov. V publikaciji smo na kratko sprehodili čez zgodovino tega programa, spoznali pomen 

počitnic za otroke z različnih zornih kotov ter predstavili počitniške kapacitete ZPMS. 

Publikacija je kot priloga revije Ženska izšla 3. 6. 2019 in kot  priloga revije Zarja 4. 6. 2019. Skupaj s 

publikacijo smo diseminirali tudi 48.000 UPN obrazcev s prošnjo za donacijo.  

 

Dopoldansko druženje in dobrodelni koncert – DAN ZA ROCK  

V soboto, 8. junija 2019, je bilo na Kongresnem trgu vse v znamenju ZPMS. V dopoldanskem času smo 

skupaj z Zavodom za letovanje otrok – ZLRO, podjetjem Lidl Slovenija (generalni sponzor dogodka Dan 

za rock) in podjetjem Lek (sponzor programa Pomežik soncu®) pripravili številne delavnice, gledališke 

predstave, pevske nastope in druge animacije za najmlajše.  

Zvečer pa je odmeval dobrodelni koncert – DAN ZA ROCK. Glavna zvezda večera je bil pevski zbor Rock 

mulčki, mladim pevcem pa so se na odru pridružili Vlado Kreslin, Grega Skočir (Big Foot Mama), Hamo 

(Tribute 2 Love), Tina Marinšek, Čedahuči, Rudi Bučar, Fed horses in Sara Lamprečnik. Rock mulčki so 

nastopili s svojim bendom - Rok Hozjan, Tilen Stepišnik, Damir Pavlič in Urban Grabenšek, nastopili so 

tudi otroci iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in New Jersey mamice.  

Na odru smo prisluhnili tudi himni ZPMS – Eno srce, ki jo je z zborčkom zapela Lana Eror, nekdanja 

učenka OŠ Nove Jarše. Ob zaključku koncerta je vse zbrane nagovorila tudi Darja Groznik, predsednica 

ZPMS, pridružila se ji je še Tina Cipot, vodja oddelka Korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija in 

ZPMS izročila simbolični ček za brezplačno letovanje otrok s posebnimi potrebami in za njihove 

spremljevalce, za 229 dni. 
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3.2.3 AKCIJA "POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE" IN DRUGE AKCIJE ZA ŠOLSKE POTREBŠČINE  

 

• Akcija "Poštar Pavli polni šolske torbe"  

V dobrodelni akciji "Poštar Pavli polni šolske torbe", ki smo jo že sedmič izpeljali v sodelovanju s Pošto 

Slovenije, je bilo na poštnih poslovalnicah od 21. junija do 12. avgusta zbranih več kot 19.602 različnih 

šolskih potrebščin.  

Poleg tega so prispevali tudi založba Učila, POT Ljubljana d.o.o., Eurocom d.o.o., Emma d.o.o., Bimo 

Kranj d.o.o. in FTN d.o.o., tako da je bila končna številka kar 21.764 kosov šolskih potrebščin.  

Z SMS-ji in denarnimi nakazili pravnih in fizičnih oseb, ki so se zbirala do 9. oktobra, pa smo zbrali 

dodatnih 7.960 € za nakup potrebščin in delovnih zvezkov. Šolske potrebščine je 35 naših društev 

razdelilo približno 1.800 otrokom, ki jim starši zaradi socialne stiske sicer ne bi mogli omogočiti 

brezskrbnega vstopa v šolo.  

 

• Donacija Live d.o.o. 

Podjetje Live d.o.o. nam je poleti podarilo različne šolske potrebščine v vrednosti 5.000 €. Prejeli smo 

vse od malih potrebščin (svinčniki, radirke, šilčki) do novih šolskih torb. Material smo razdelili med naša 

društva, ki so poskrbela, da je vse prišlo do končnih uporabnikov.  

 

• Donacija Acron d.o.o.  

V poslovalnicah Bags&More so poleti zbirali stare, a še vedno uporabne šolske torbe. Zaposleni so 

podarjene torbe skrbno pregledali in vse primerno ohranjene podarili naprej v humanitarne namene. 

Na ZPMS smo prejeli okoli 150 šolskih torb, ki smo jih do konca poletja tudi že razdelili. 

 

• Donacija Eurospin Eko 

Trgovini Eurospin Eko se zahvaljujemo, da so že jeseni 2019 zagotovili, da bomo prihodnje poletje lahko 

nakupili dodatne šolske potrebščine, še posebej pa delovne zvezke, za katere običajno zmanjka 

sredstev. Z donacijo 15.000 € bomo lahko že pred poletjem zagotovili nakup delovnih zvezkov za 

socialno šibkejše otroke.  

 

• Donacija Transpak, d.o.o. 

Že nekaj let podjetje Transpak, d.o.o., skrbi za otroke v Pomurju. Tudi letos je zanje namenil 2.000 €, s 

katerimi smo pomagali 125 otrokom.  

 

3.2.4 VESELI DECEMBER 
 

• Akcija "Sreča skače" 

Z akcijo "Sreča skače" sta se SportForum Slovenija – Društvo za promocijo športa Slovenije in ZPMS, 

skupaj s številnimi športnimi zvezami, podjetji, športnimi klubi in društvi ter posamezniki, ponovno 

odločila pomagati pri obdarovanju otrok z žogami kot samostojnimi darili. Z novimi nogometnimi, 

rokometnimi, košarkarskimi, odbojkarskimi in drugimi žogami, zbranimi v dobrodelni akciji, smo 

obdarili otroke iz socialno nespodbudnih okolij. 
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• Dobrodelni vikend na RTV 

Že tretje leto zapored smo z RTV Slovenija v času od 19. do 22. decembra 2019 izvedli dobrodelni 

vikend znotraj štirih oddaj. Donacije za tri družine smo zbirali v oddajah Vem!, Joker, Slovenski pozdrav 

in The best of Vikend paket. Preko klicev in SMS donacij smo zbrali kar 31.127,17 €. Prepričani smo, da 

smo s pomočjo dobrih ljudi močno polepšali december trem slovenskim družinam.  

 

• Veseli december na Obali 

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

spet presegla lanskoletni izkupiček. Ekipa radia Capris je skupaj s poslušalci poskrbela, da se je za 

družine v stiski z Obale zbralo kar 21.000 € in več kot 3 tone hrane in higienskih izdelkov. Za delitev 

zbranega materiala je poskrbelo Društvo prijateljev mladine Koper.  

 

• Donacija hrane in higienskih pripomočkov 

Za največjo dostavo hrane in higienskih pripomočkov so v decembru poskrbeli člani ljubljanske 

navijaške skupine Green dragons, ki so nam dostavili poln kombi hrane z dolgotrajnim rokom uporabe, 

praškov, šamponov, zobnih ščetk in past ter drugih gospodinjskih potrebščin. Zbrano smo razdelili na 

različne konce Slovenije s pomočjo naših društev.  

 

• Zbiranje novoletnih daril 

V decembru je Televizija in radio Veseljak zopet presegla samo sebe in nam dostavila poln kombi 

pripravljenih in zavitih daril za otroke, tako kot že nekaj preteklih let. Čudovita darila so nas prvič čakala 

tudi na Ministrstvu za obrambo, kjer upamo na sodelovanje tudi v prihodnje. Na ministrstvu so nam 

zagotovili tudi kombi, s pomočjo katerega smo tik pred prazniki lahko obiskali še 5 naših društev in jim 

predali darila. Z lepo in veliko donacijo daril so nas v letu 2019 prvič presenetili tudi zaposleni na 

Okrožnem sodišču in Višjem sodišču v Ljubljani ter na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.  

 

• Donacija zaposlenih v Prigo, d.o.o.  

V decembru so zaposleni v Prigo, d.o.o., že drugič pomagali petim družinam. Na svojem novoletnem 

dogodku so zbrali kar 7.470 €, tako da smo pet družin med prazniki zelo razveselili.  

 

• Stojnica na Prešernovem trgu 

V sodelovanju s Hišo sonca, ki nam je brezplačno odstopila uporabo stojnice, smo od 3. do 23. 12. na 

Prešernovem trgu v sklopu božično-novoletnega sejma prodajali izdelke naših sponzorjev/donatorjev, 

ki so del kupnine podarili v dobrodelne namene: kavo Illy, Ukiyo zapestnice in Hudwood lesene izdelke, 

ter gobaste krpe in koledarje ZPMS.  

 

3.2.5 DRUGE DOBRODELNE AKCIJE  
 

• Donacija knjig Mohorjeve družbe v Celovcu 

Mohorjeva založba že nekaj let podarja knjige in tudi v letu 2019 je izročila vrednostne bone devetim 

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

knjigah v vrednosti 9.000 € in jih namenila društvom po Sloveniji, članicam ZPMS. 
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• OMV SMILE & DRIVE doniranje točk zvestobe za Pomežik soncu 

V letu 2019 je OMV Slovenija obeležil že 5. obletnico Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE z dobrodelno 

akcijo POMEŽIK SONCU ter pomagal pomoči potrebnim. Enomesečna akcija doniranja točk zvestobe 

se je ob podpori ambasadorja humanitarnega programa Pomežik soncu® in stand up komika Tina 

Vodopivca začela konec januarja. Skupno z donacijo OMV Slovenija in članov Kluba zvestobe OMV 

SMILE & DRIVE je bilo konec februarja zbranih 12.099.200 točk zvestobe, kar je 2,5 milijona več kot v 

2018. Na poletne počitnice, polne novih izkušenj in prijateljstev, je tako z zbranimi sredstvi potovalo 

več kot šest avtobusov otrok. 

 

• Mednarodni projekt Delfini povezujejo mlade 

Društvo Morigenos je v okviru evropskega projekta in programa Erasmus+ s partnerskimi mladinskimi 

organizacijami iz Estonije in Portugalske organiziralo mladinsko izmenjavo "Delfini povezujejo mlade". 

Izmenjava je potekala aprila v Piranu, udeležbo pa so omogočili tudi 6 slovenskim udeležencem iz 

družin z manj priložnosti. Šest zainteresiranih otrok smo s pomočjo društev takoj našli, na izmenjavi pa 

so raziskovali morske sesalce in bili aktivni na področju okoljevarstva.  

 

• Abonmaji v SNG Drama Ljubljana 

Že nekaj let nas Drama razveseljuje s 70 abonmaji, ki so namenjeni najmlajšim, dijakom in najstnikom. 

To zgodbo smo ponovili tudi v letu 2019 in s tem zainteresiranim mladim pomagali pri kulturnemu 

izobraževanju.  

 

• FURS smo ljudje 

V jeseni 2019 se je z nami povezala Finančna uprava Republike Slovenije. Gre za interni dobrodelni 

projekt, ki bo trajal 17 mesecev – toliko je namreč finančnih uradov v Sloveniji. Vsak mesec bodo 

zaposleni na določenem uradu zbirali hrano, higienske pripomočke, šolske potrebščine itd., ter to 

dostavili najbližjemu društvu prijateljev mladine. Štirje uspešni meseci so že za nami in se veselimo še 

dolgega sodelovanja.  

 

• Organizacija rojstnih dni 

V sodelovanju z Nino in Špelo, ki delujeta pod imenom Butični gospodični, smo v letu 2019 zagotovili 

praznovanje rojstnega dne šestim otrokom. Dekleti sta poskrbeli za prostor, vabila, darila in animacijo 

ter s tem omogočili, da so otroci iz šibkejših družin lahko povabili sošolce in skupaj z njimi praznovali 

svoj rojstni dan.  

 

• Počitnice v hotelih Bernardin 

V terminu od 18. 8.–23. 8. 2019 smo dvema družinama omogočili brezplačne počitnice v Hotelu 

Bernardin. Ponudba je obsegala polpenzion ter obisk wellnessa. Družini sta bili iz okolice Celja in iz 

Ljubljane.  

 

• Zbiranje sredstev za Krisa Zudicha 

Poleti 2019 je društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki začelo zbiralno akcijo za skoraj 

dvoletnega Krisa Zudicha, ki boleha za spinalno mišično atrofijo. Edina rešitev zanj je bila prejem 

zdravila, ki stane 2,3 milijona evrov. Zbiralna akcija društva je presegla vsa pričakovanja in že v nekaj 

dneh presegla potreben znesek. V javnost je nato prišla informacija, da je društvo Palčica Pomagalčica 

aktivno šele od 3. julija 2019 in nima statusa humanitarne organizacije. To pomeni, da bi starši morali 

plačati dohodnino od zneska, ki bi bil namenjen za zdravljenje Krisa.  
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Po več usklajevanjih in dogovarjanjih, skupaj s podporo CNVOS, se je Društvo Palčica Pomagalčica in 

dobrodelni škratki odločilo za sodelovanje z ZPMS. Dne 15. oktobra 2019 sta predsednica društva Larisa 

Štoka in generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna podpisali donatorsko pogodbo, s katero je ZPMS 

prejela 2,3 milijona evrov za plačilo stroškov zdravljenja Krisa. V pogodbi je jasno opredeljeno, čemu 

vse bodo sredstva namenjena – plačilu zdravila, morebitni dodatni zdravstveni oskrbi, stroškom bivanja 

za starše in stroškom medicinskega osebja ter morebitnim bančnim stroškom.  

ZPMS javnost o porabi sredstev za Krisa sproti obvešča na spletni strani. V letu 2019 smo tako za 

zdravljenje Krisa zbrali vsega skupaj 2.481.183,40 €. V letu 2019 smo za zdravljenje porabili 

2.169.253,11 €. Za zdravljenje malega Krisa bomo imeli v letu 2020 na razpolago še 311.930,29 €. ZPMS 

se je v tem primeru odpovedala stroškom za svoje delo in kritje drugih materialnih stroškov.  

 

3.2.6 SAPRAMIŠKIN SKLAD  
 

Sapramiškin sklad je namenjen pomoči otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. 

S pridobljenimi sredstvi pomagamo otrokom in družinam pri nudenju psihosocialne pomoči, plačilu 

fizioterapij, plačilu oz. doplačilu zdravstvenih in drugih pripomočkov ter izobraževanju staršev. V letu 

2019 je podjetje Ilirija, d.o.o., iz prodaje umaknilo zobno pasto Sapramiška. Zadnjih 1000 kosov so 

podarili ZPMS, mi pa smo jih še pred poletjem razdelili v počitniške domove.  

 

3.2.7 ŠTIPENDIJSKI SKLAD NIVEA – PODARITE NAM MODRO SRCE 
 

V letu 2019 je že 13-ič zapored potekala akcija Nivea – podarite nam modro srce. Od 28. januarja do 

28. februarja se je štipendijski sklad NIVEA obogatil za 20.000 €, ki smo jih v šolskem letu 2019/2020 

namenili 16 dijakinjam in dijakom.  

Tokrat je bila akcija usmerjena še bolj povezovalno – učenci so izdelovali modra srca, na katere so 

napisali, kako so pomagali drugim ter jih nato povezali med sabo.  

Zaključni dogodek je potekal 11. marca v Ljubljani, pridružili pa so se nam tudi štipendisti učnega sklada 

Nivea ter ambasadorji akcije. 
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3.3 PROGRAMI ZA PROSTI ČAS IN LETOVANJA  
 

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

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

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

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

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

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

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

morajo ponuditi možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa. 

 

3.3.1 ZIMOVANJA, LETOVANJA IN ZDRAVSTVENA LETOVANJA  
 

Zimovanja in letovanja so tradicionalni program organiziranja različnih oblik kakovostnega preživljanja 

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

Dejavnosti programa se nanašajo na: 

a) organizacijo zimovanj za otroke in mladostnike; 

b) organizacijo letovanj iz socialno manj spodbudnih okolij v 

okviru progama Pomežik soncu; 

c) organizacijo letovanj otrok s posebnimi potrebami, ki se 

financirajo iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v RS (FIHO);  

d) organizacijo letovanj otrok s posebnimi potrebami iz socialno 

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

Pomežik soncu; 

 

V letu 2019 je ZPMS vsa sredstva, ki jih je zbrala, razdelila 10 organizatorjem zimovanj (MDPM 

Ajdovščina, MDPM za Goriško, ZPM Ljubljana Vič Rudnik, ZPM Maribor, ZPM Krško, DPM Metlika, 

OZPM Šentjur, DPM Koroška, DPM Škofja Loka in ZLRO). Otroci so zimovali v počitniških domovih v 

Trenti, na Pohorju, v Kranjski Gori, Pacugu, Piranu in na Golteh. Skupaj je zimovalo 152 otrok.  

 

Organizatorji letovanj so v poletnem času peljali na letovanje 11.838 otrok, od tega jih je popolnoma 

brezplačno letovalo 2.894, delno brezplačno 4.547 in samoplačniško 4.398 otrok. V letu 2019 smo tako 

peljali 911 otrok več na letovanje kot lansko leto (10.927 otrok). Iz sredstev, ki jih je ZPMS namenila za 

letovanje, je na morje odšlo 1.210 otrok, otroke s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin pa 

je spremljalo 44 spremljevalcev. 

 

Od 1.171.449,68 € sredstev, ki jih je letos Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije namenil našim 

organizatorjem za zdravstvena letovanja, bi ob polni porabi sredstev z nami letovalo 4.435 otrok oz. bi 

izvedli 42.284 nočitev. Letos je bilo izkoriščenih 1.086.244,81 € in je letovalo 4.162 otrok oz. so 

organizatorji izvedli 39.222 nočitev. Izkoristek (porabljenih) sredstev v letu 2019 predstavlja 93 %, leta 

2018 je bil 86 %. Na območjih upravnih enot Sežana, Jesenice in Trbovlje je bilo porabljenih manj kot 

polovico sredstev, ki so bila namenjena za zdravstveno letovanje. 
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e) organizacijo izobraževanj organizatorjev in izvajalcev letovanj; 

 

V letu 2019 je Nacionalni odbor za prosti čas in letovanje (NOPČL) organiziral dva seminarja za 

pedagoške vodje na letovanjih, in sicer:  

1.seminar, 5./6. april, 

Počitniški dom Vila 

Šumica, Kranjska 

Gora     

Udeleženci so poslušali predavanja na temo Protokoli in praksa letovanja, 

moderatorke Nine Babič, univ. dipl. psihologinje:  

1. Organizacija izmene 

2. Delo pedagoškega vodje z ekipo vzgojnega kadra letovanja in z vzgojiteljem 

posameznikom 

3. Delo in komunikacija s starši 

4. Delo pedagoškega vodje z otrokom posameznikom in otroci kot skupina 

2. seminar, 4.–6. 10., 

Otroško naselje ZPM 

Krško, Nerezine 

Udeleženci so poslušali predavanja:  

1. Spoznavne igre na letovanjih - Igre za oblikovanje skupinske dinamike 

(primeri dobre prakse organizatorjev letovanj) 

2. Otroci s posebnimi potrebami – ADHD«, 1. in 2. del, Marko Ferek, 

predsednik Združenja Prebujanje 

3. Dileme in soočanje s težavami pedagoškega vodje« (oz. Kaj pa sedaj?) - 

moderirana delavnica in razprava 1. in 2. del, Damjan Habe, univ. dipl. 

socialni pedagog, trener 

 

Na obeh izobraževanjih so udeleženci ob koncu naredili evalvacijo izobraževanja. 

 

f) zbiranje in razdelitev sredstev za letovanja;  

 

Nacionalni odbor za prosti čas in letovanje pri ZPMS (NOPČL) je 6. maja 2019 objavil interni razpis za 

letovanje otrok iz sredstev ZPMS. Na interni razpis za sredstva Pomežik soncu® 2019 se je prijavilo 24 

organizatorjev letovanj, na interni razpis za sredstva FIHO 22 organizatorjev letovanj in na interni razpis 

za sredstva za zdravstveno letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin 18 

organizatorjev. ZPMS je kandidirala na razpis FIHO za sredstva za organizacijo letovanj za otroke s 

posebnimi potrebami in za sredstva za organizacijo letovanj za otroke iz socialno ogroženih družin v 

letu 2019. Na razpisu FIHO smo pridobili za organizacijo letovanj otrok s posebnimi potrebami 

15.673,49 € in za organizacijo letovanj za otroke iz socialno ogroženih družin 21.022,20 €. Glede na 

zbrana sredstva z akcijo Pomežik soncu® 2019 je bilo za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin 

namenjeno 198.870,00 €, za letovanje 700 otrok, za letovanje otrok s posebnimi potrebami pa je bilo 

namenjeno skupno 16.240,00 € oz. za letovanje 49 otrok. Za zdravstveno letovanje otrok s posebnimi 

potrebami iz socialno ogroženih družin je bilo razdeljenih 15.470,00 € za letovanje 46 otrok s posebnimi 

potrebami in 14.770,00 € za 44 njihovih spremljevalcev.  

 

NOPČL je na svoji 11. seji, ki je bila 19. junija 2019, sprejel sklep o razdelitvi sredstev za letovanje otrok 

Pomežik soncu® in FIHO za leto 2019 ter razdelitev sredstev za zdravstveno letovanje otrok s posebnimi 

potrebami iz socialno ogroženih družin za leto 2019. Vsi organizatorji letovanj so organizirali letovanje 

v kapacitetah, ki jih imajo v upravljanju članice ZPMS.  
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ZPMS je v petih letih za letovanje otrok namenila 878.410,86 € sredstev, ki jih je pridobila na javnih 

razpisih FIHO ter s pomočjo sredstev donatorjev in sponzorjev, od tega kar 707.149,98 € samo za 

Pomežik soncu®. Kot je razvidno iz tabele 1, so sredstva Pomežik soncu® 2019 v primerjavi z lanskim 

letom porasla za 21,32 % (od leta 2015 pa kar za 78,30 %), medtem ko se sredstva FIHO, pridobljena z 

javnim razpisom Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, vsako leto v 

povprečju zmanjšujejo. Med letoma 2015–2019 so se sredstva FIHO zmanjšala za 35,56 %. V letu 2019 

beležimo občuten dvig sredstev (33,33 %), pridobljenih s prodajo krp, v primerjavi z letom 2018. 

 

Sredstva ZPMS leto 2015 leto 2016 leto 2017 leto 2018 leto 2019 SKUPAJ 

Sredstva Pomežik soncu 111.540,00 110.994,98 121.825,00 163.920,00 198.870,00 707.149,98 

Sredstva FIHO 25.200,00 19.950,00 17.076,40 16.126,88 16.240,00 94.593,28 

Sredstva krpe 0 0 23.747,60 22.680,00 30.240,00 76.667,60 

SKUPAJ 136.740,00 130.944,98 162.649,00 202.726,88 245.350,00 878.410,86 

Tabela 1: sredstva ZPMS, namenjena za letovanje v letih 2015-2019. 

 

V letu 2019 je opazen porast sredstev, ki jih je ZPMS namenila za letovanje. Skupaj so znašala 

245.350,00 €, kar gre predvsem na račun zvišanja "pomežikovih" sredstev in sredstev, pridobljenih s 

prodajo gobastih krp. 

 

 
Graf 1: sredstva ZPMS, namenjena za letovanje v letih 2015-2019. 

 

ZPMS in organizatorji letovanj so v letu 2019 uspeli skupaj zbrati 2.930.599,48 € sredstev za letovanje 

otrok in mladostnikov, kar je za 172.313,22 € več kot leta 2018. 

 

V tabeli 2 so predstavljeni različni viri financiranja letovanj, primerjalno med leti 2015–2019. Iz 

prikazanega izhaja, da največji delež v letu 2019 še vedno predstavljajo sredstva ZZZS, ki so jih 

organizatorji izkoristili za zdravstveno letovanje otrok (1.086.244,81 € oz. 37,06 %), kar je za 88.318,60 

€ več kot lani, temu pa sledijo sredstva staršev (1.004.650,02 € oz. 34,28 % vseh sredstev).  

Opazen je porast prispevka staršev v primerjavi z letom 2018, saj je višji za 51.445,86 €, opazen pa je 

tudi trend zmanjšanja sredstev, ki jih donatorji nakažejo organizatorjem letovanj, kar je razvidno v 

tabeli 2 in grafu 2. 
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Tabela 2: sredstva ZPMS in organizatorjev letovanj, porabljena za letovanje otrok v letih 2015–2019 (podatki iz poročil). 

 

 

 
Graf 2: sredstva ZPMS in organizatorjev letovanj, namenjena za letovanje otrok v letih 2015–2019, (podatki iz poročil). 

 

 

Skupno število otrok, ki so letovali v organizaciji zvez in društev prijateljev mladine v letu 2019, je 11.838, 

od tega jih je popolnoma brezplačno letovalo 2.894, delno brezplačno 4.547 in samoplačniško 4.398 

otrok. V letu 2019 smo tako peljali 911 otrok več na letovanje kot lansko leto (10.927 otrok), v spodnjem 

grafu pa je prikazana struktura letovanja otrok glede na vrsto financiranja v letih 2016–2019. Naj povemo, 

da so v poročilo všteti otroci, ki so letovali preko ZPM Ljubljana Moste Polje, DPM Piran in DPM Izola. V 

poročilu niso prikazana finančna sredstva za letovanje otrok v organizaciji ZPM Ljubljana Moste Polje.  
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Graf 3: število otrok, ki so letovali v letih 2016–2019. 

 

3.4 PROGRAMI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA  
 

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

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

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

športa, kulture, umetnosti, idr.« 

 

3.4.1 NATEČAJ EVROPA V ŠOLI  
 

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

vsej Sloveniji in bogato sporočilno vrednost, saj mlade državljane in 

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

Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z 

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

svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in 

solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem 

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

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

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

likovnem, fotografskem in video področju. 

 

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

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

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

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

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

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

dan Evrope. Mladim ustvarjalcem natečaja podelimo nagrade in priznanja. Prireditev zadnja leta 

poteka v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani.  

 

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

slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja. 

 

V okviru programa Evropa v šoli smo v letu 2019 izvedli naslednje ključne dejavnosti: 

 

Nacionalna prireditev  

Zaključni dogodek natečaja, ki je v šolskem letu 2018/2019 v skladu s 5. ciljem trajnostnega razvoja 

potekal na temo "Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za 

dekleta in fante", je potekal v petek, 10. maja, v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani. 

Program je zajemal predstavitev nagrajencev in najboljših del po izboru nacionalnih ocenjevalnih 

komisij, za kulturni program pa so tokrat poskrbeli učenci iz OŠ Artiče pod mentorstvom Mateje 

Jankovič Čurič. Zaključne prireditve so se udeležili tudi minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar, 

državna sekretarka na MDDSZ Breda Božnik in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.  

Na šolski ravni je v štirih kategorijah natečaja Evropa v šoli 2018/2019 sodelovalo 140 šol in 10.617 

učencev in dijakov.  

 

V okviru tematike natečaja 2018/2019 smo se 8. marca 2019 udeležili tudi devetih Slovenskih razvojnih 

dni, ki jih organizira Ministrstvo za zunanje zadeve. Potekali so pod naslovom "Enakost žensk in moških: 

nacionalni in globalni izzivi".  

 

Regijske prireditve Evropa v šoli 

Iz razpisa Ministrstva za zunanje zadeve smo preko projekta "Trajnostno. Lokalno. Globalno." v letu 

2019 financirali štiri regijske prireditve Evropa v šoli, ki so potekale v Postojni, Metliki, Velenju in 

Krškem. Na prireditvah so podelili priznanja sodelujočim in nagrajenim učencem in dijakom, 

poskrbljeno je bilo tudi za simpatičen kulturni program, ki so ga oblikovali otroci.  

 

Izobraževanje za mentorje za natečaj 2019/2020 

Natečaj Evropa v šoli v šolskem letu 2019/2020 poteka pod naslovom "Na Marsu živeti ne znamo, zato 

Zemlje ne damo". Povezan je s 13. ciljem trajnostnega razvoja: sprejeti nujne ukrepe za boj proti 

podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Izobraževanje za mentorje in regijske koordinatorje 

je potekalo v petek, 29. novembra 2019, v Ljubljani. Za zanimivo dopoldne so poskrbeli predavatelji 

Gregor Vertačnik iz Agencije RS za okolje, dr. Renata Karba iz Umanotere ter prof. dr. Tomaž Zwitter iz 

Fakultete za matematiko in fiziko. Poleg tega smo mentorje opozorili na novost, da se v šolskem letu 

2019/2020 ponovno vrača možnost internetnega natečaja – ustvarjanja spletnih strani na temo 

podnebnih sprememb. Izobraževanje smo prav tako kot regijske prireditve financirali iz razpisa 

Ministrstva za zunanje zadeve.  

 

V okviru tematike natečaja 2019/2020 smo se 10. novembra 2019 udeležili tudi desetih Slovenskih 

razvojnih dni, ki jih organizira Ministrstvo za zunanje zadeve. Potekali so pod naslovom "Podnebne 

spremembe in z njimi povezani izzivi".  

 



43 
 

3.4.2 MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE 
 

Program Mladi raziskovalci zgodovine je v letu 2019 praznoval 50-

letnico! Mladi zgodovinarji tako že pol stoletja raziskujejo lokalno 

preteklost in tako ohranjajo kulturno dediščino. Program strokovno 

vodi Komisija za delo zgodovinskih krožkov, ki vsako leto pripravi 

novo raziskovalno temo in jeseni organizira seminar za mentorje 

zgodovinskih krožkov. Učenci raziskujejo do konca marca 

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

komisija naloge oceni, maja pa pripravi državno srečanje mladih 

zgodovinarjev, na katerem podeli priznanja in organizira glede na 

raziskovalno temo primeren ogled zanimivosti. 

 

V okviru programa Mladi raziskovalci zgodovine smo v letu 2019 izvedli naslednje ključne dejavnosti:  

 

Obogatitev programa 

V letu 2019 smo pričeli s pogovori s pristojnimi službami, da bi ta program učencem prinašal točke za 

pridobitev Zoisove štipendije, učiteljem/mentorjem pa točke za napredovanje. Gre za dolgotrajen 

proces, ki je povezan tudi z določenimi stroški, zato v šolskem letu 2019/2020 to še ne bo možno, 

vsekakor pa bomo z našimi prizadevanji nadaljevali.  

 

Državno srečanje mladih zgodovinarjev 

50. dvodnevno državno srečanje mladih zgodovinarjev je bilo organizirano od 31. 5. do 1. 6. 2019 v 

Počitniškem domu Pacug v Portorožu. Pripravili smo ga v sodelovanju z ZPM Ljubljana Vič Rudnik in 

Pomorskim muzejem S. Mašera Piran. Srečanje je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika 

države Boruta Pahorja. V razpisu raziskovalne teme "JUHUHU, počitnice so tu! Letovanje otrok in 

mladine v preteklosti" je sodelovalo 25 raziskovalnih krožkov z osnovnih šol z različnih koncev Slovenije 

in preko 250 krožkarjev. Državnega srečanja se je udeležilo 97 učencev, mentorjev in članov komisije. 

Učenci so najprej predstavili raziskovalne naloge, nato so sledile so prostočasne aktivnosti, poseben 

kulturni program ob podelitvi priznanj in večerja z zabavnim programom za otroke. Na podelitvi 

priznanj se nam je pridružil tudi podžupan občine Piran Gabrijel Franca. Drugi dan so se udeleženci z 

barko odpravili do Pirana in si ogledali mestne znamenitosti ter obiskali Pomorski muzej Sergeja 

Mašere. Na srečanju smo podelili 15 zlatih in 10 srebrnih priznanj. Za udeležence smo organizirali 

avtobusni prevoz iz smeri Murska Sobota–Pacug in nazaj. 
   

Seminar za mentorje  

Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov na razpisno temo "Poklici v preteklosti" je bil organiziran 

25. oktobra 2019 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Udeležilo se ga je 45 udeležencev, pozdravila 

pa nas je tudi svetovalka predsednika RS Vlasta Nussdorfer. Na seminar smo povabili 9 najboljših 

strokovnjakinj s področja razpisane teme: dr. Monika Kokalj Kočevar, dr. Marija Počivavšek, mag. 

Marjetka Balkovec Debevec, Irena Lačen Benedičič, Bogdana Marinac, Katarina Jurjavčič, Monika 

Močnik, dr. Danijela Trškan in Špela Bezjak. Izdali smo bogat zbornik strokovnih prispevkov v nakladi 

150 izvodov, kjer je farmacevtska družba Lek omenjena kot sponzor programa mladih raziskovalcev 

zgodovine. Po končanem seminarju so si udeleženci ogledali razstavo "Nace Bizilj – Fotoreporter".  

Sodelujemo tudi z ZRC SAZU, ki poskrbi za brezplačen vpis predavateljev v sistem Cobiss. Vse 

raziskovalne naloge so trajno hranjene v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani.  
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Promocija 

RTV Slovenija je v oddaji Infodrom, ki je bila 5. 4. 2019, predstavila zgodovinski krožek OŠ Rodica. 

Zanimalo jih je, zakaj se mladi raziskovalci zgodovine odločijo sodelovati pri vsakoletni razpisni temi, ki 

jo objavi Komisija za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS. OŠ Rodica je sodeluje pri programu Mladi 

zgodovinarji že vrsto let, pod budnim vodstvom mentorice Vilme Vrtačnik Merčun. Mladi raziskovalci 

izdelajo raziskovalne naloge, ki se vedno znajdejo med najboljšimi.  

Vir: https://otroski.rtvslo.si/infodrom/avacc/media/play/id/174606866/section/oddaje 

 

V spletnem časopisu Časoris je bila 9. 5. 2019 objava prispevka mladih zgodovinarjev na OŠ Draga Bajca 

v Vipavi. V prispevku so zapisali, kako poteka delo v zgodovinskem krožku in kaj so mladi v tem času 

raziskovali. V programu Mladi zgodovinarji sodelujejo že od leta 2000, za mlade krožkarje pa skrbi 

mentorica Ana Kobal. Zgodovinski krožek na tej šoli je eden naj številčnejših, saj v njemu sodeluje več 

kot 50 učencev zadnje triade. Učenki Mihaela Božič in Jerneja Trošt sta postali tudi Časorisovi Faci 

meseca maja in se 16. 12. 2019 udeležili zaključne prireditve Faca leta 2019, ki je bila v Predsedniški 

palači pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. V obrazložitvi priznanja so pri 

Časorisu zapisali: »Faci maja sta Mihela Božič in Jerneja Trošt. Skupaj z drugimi učenci in učenkami 

Osnovne šole Draga Bajca iz Vipave sta raziskovali, kako so nekoč na Primorskem preživljali počitnice. 

S trudom in požrtvovalnostjo jim je uspelo raziskovalno delo, ki odkriva del bogatega in pestrega 

življenja staršev in starih staršev. Ugotovitve sta v imenu vseh sodelujočih predstavili na srečanju 

mladih zgodovinarjev Slovenije«. 

Viri: https://casoris.si/mladi-vipavski-zgodovinarji-ugotavljajo-da-je-zivljenje-na-primorskem-drugacno/ 

https://casoris.si/faca-leta-2019-pogumni-otroci-ki-si-drznejo-sanjati/ 

 

V oddaji Dobro jutro je bil 30. 5. 2019 predstavljen program Mladi raziskovalci zgodovine in delovanje 

Komisije za delo zgodovinskih krožkov ob svojem 50. jubileju. V oddaji je sodelovala dr. Monika Kokalj 

Kočevar, predsednica komisije. Vir: https://www.rtvslo.si/tv/arhiv/posnetkov/624  

 

Na dan 50. državnega srečanja mladih zgodovinarjev, 31. 5., je bil organiziran direktni prenos RA Koper, 

kjer je generalna sekretarka Breda Krašna predstavila delo mladih zgodovinarjev. Vest o 50. jubilejnem 

srečanju mladih zgodovinarjev je bila 6. 6. 2019 objavljena tudi v Nedeljskih novicah.  

 

Pripravili smo tudi sporočilo za javnost ob 50. obletnici programa, vrstile so se tudi objave na FB, spletni 

strani ZPMS in objave o aktivnostih pri programu v Novičkah ZPMS.  
Viri: https://www.zpms.si/2019/06/03/50-drzavno-srecanje-mladih-raziskovalcev-zgodovine-v-otroskem-

pocitniskem-domu-pacug/ 

 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/avacc/media/play/id/174606866/section/oddaje
https://casoris.si/mladi-vipavski-zgodovinarji-ugotavljajo-da-je-zivljenje-na-primorskem-drugacno/
https://casoris.si/faca-leta-2019-pogumni-otroci-ki-si-drznejo-sanjati/
https://www.rtvslo.si/tv/arhiv/posnetkov/624
https://www.zpms.si/2019/06/03/50-drzavno-srecanje-mladih-raziskovalcev-zgodovine-v-otroskem-pocitniskem-domu-pacug/
https://www.zpms.si/2019/06/03/50-drzavno-srecanje-mladih-raziskovalcev-zgodovine-v-otroskem-pocitniskem-domu-pacug/
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4 PROJEKTI IN PRIJAVE NA RAZPISE  
 

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

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

domače in mednarodne razpise.  

 

4.1 PROJEKTI V TEKU 

 

V letu 2019 smo nadaljevali s izvajanjem nalog v sklopu projektov Trajnostno. Lokalno. Globalno., in 

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA. Iz projekta Podjetnost v gimnazijah – PODVIG 

smo želeli izstopiti. Junija smo pričeli z izvajanjem projekta "Povezani prijatelji", za katerega smo 

sredstva pridobili na javnem razpisu Ministrstva RS za javno upravo za sofinanciranje projektov razvoja 

in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 2018, septembra pa se je začel projekt Konferenca o 

participaciji otrok: Državljani prihodnosti, s katerim smo bili uspešni na razpisu programa Erasmus+  

 

4.1.1 PODJETNOST V GIMNAZIJAH – PODVIG  
 

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

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

podvig; 

Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo;  

Partnerji: Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij, Univerza v 

Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 

Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije, Društvo HUMANITAS – center 

za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza 

prijateljev mladine Slovenije. 

Trajanje: 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022;  

Financerja: Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada;  

 

• Marca 2019 smo vodilnemu partnerju Zavodu za šolstvo RS (dne 19. 3. 2019, prejemnik 

direktor Vinko Logaj) poslali dopis o izstopu iz projekta. Razlogi za to so:  

a) nedorečeni cilji in vloga nevladnih organizacij (konkretno ZPMS) v projektu; 

b) nesorazmerno zastavljen finančni načrt in črpanje sredstev (zamik aktivnosti in posledično 

zamik črpanja sredstev); 

c) zahteva po spremembi finančnega načrta; 

d) prevelika vključenost zaposlenih na ZPMS-ju v projekt (ni predvidene zaposlitve);  

e) prevelik angažma v projekt (ZPMS in nekaterih njenih članic) za O rezultata. 

Uradnega odgovora nismo prejeli. Smo pa bili povabljeni na pogovor na Zavod za šolstvo RS, kjer smo 

se dogovorili, da nam bodo posredovali točne projektne aktivnosti, ki bi jih morali opraviti v letu 2020. 

Na podlagi tega bi popravili tudi finančni načrt oz. predvideno porabo odobrenih sredstev. Do zaključka 

tega poročila nam dogovorjenega še niso posredovali, zato še vedno ne vemo, kako se bomo vključevali 

v ta projekt.  

 

 

https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig
https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig
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4.1.2 TRAJNOSTNO. LOKALNO. GLOBALNO. 
 

Naslov: Trajnostno. Lokalno. Globalno.; http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-

globalno/;  

Nosilec: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč; 

Partnerji: konzorcij – Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, 

Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, 

Človekoljubno društvo Up Jesenice, ZPMS, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska 

Karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri.  

Trajanje: januar 2018 – oktober 2020;  

Financer: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije;  

 

• Spomladi 2019 smo izvedli 4 regijske prireditve natečaja Evropa v šoli, in sicer v Krškem, 

Metliki, Pivki in Velenju.   

 

4.1.3 SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA – SOPA  
 

Naslov: Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA; www.sopa.si;  

Nosilec: Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo RS za zdravje;  

Partnerji: zdravstveni domovi, centri za socialno delo, policijske uprave, občine in nevladne organizacije 

s področja zdravljenja alkoholizma ter druge nevladne organizacije: Društvo za zdravje srca in ožilja, 

Slovenska Karitas, Šent, Športna unije Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije in ZPMS.  

Trajanje: september 2018–31. oktober 2020/31. 7. 2021;  

Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).  

 

• V letu 2019 smo v lokalih okoljih Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, 

Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, 

Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj nadaljevali z izvajanjem aktivnosti 

pri kratkem ukrepu 3 (zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih), skladno z zmožnostmi.  

• Vodilni partner je ugotovil, da je bilo število začrtanih dogodkov preobsežno glede na trajanje 

projekta in glede na relativno pozen začetek dejanskega izvajanja na terenu. Zato se je trajanje 

projekta podaljšalo do 31. 7. 2021; dejavnosti na terenu se bodo izvajale do 31. 5. 2021.  

 

4.1.4. POVEZANI PRIJATELJI 
 

Naslov: Povezani prijatelji;  

Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije;  

Partnerji: Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Zveza prijateljev mladine Krško, Zveza 

prijateljev mladine Maribor in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje 

Trajanje: junij 2019–september 2020;  

Financer: Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in 

profesionalizacije NVO in prostovoljstva.  

 

http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/
http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/
http://www.sopa.si/
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• S projektom "Povezani prijatelji" smo bili uspešni na javnem razpisu Ministrstva za javno 

upravo za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva v letu 

2018, zaradi birokratskih zapletov na strani ministrstva pa smo z izvajanjem projekta pričeli 

šele junija 2019.   

• Glavne aktivnosti projekta so: vzpostavitev intraneta, prenovljena podoba in vsebina ZPMS 

Novičk, priprava načrta za vzpostavitev spletne trgovine, aktivacija in promocija spletne 

platforme OPIN.ME za e-participacijo mladih, delavnice za otroke in mlade na občinskih in 

regijskih nivojih o participaciji in otrokovih pravicah, vzpostavitev in izvedba občinskih in 

regijskih Otroških parlamentov in priprava osnutka Strategije o participaciji otrok.  

• Konec januarja smo oddali vmesno poročilo o do sedaj opravljenih nalogah – vse poteka kot 

načrtovano.  

 

4.1.5. KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI 

 

Naslov: Konferenca o participaciji otrok: Državljani prihodnosti;  

Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije;  

Partner: Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.  

Trajanje: september 2019–junij 2020;  

Financerja: program Erasmus +   

 

• Že v začetku leta 2019 smo pričeli razmišljati, kako bomo kar prihajajoča jubileja: 30. obletnico 

sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in 30. obletnico programa Otroški parlamenti. 

Porodila se je ideja o organizaciji konference, posvečene participaciji otrok, katere glavni 

udeleženci bi bili dejansko otroci, ter da bi ob tej priložnosti izdali tudi publikacijo. Idejo smo 

preoblikovali v projekt in bili uspešni na razpisu programa Erasmus +.  

• Konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani prihodnosti smo organizirali 27. 11. 2019 

v Ljubljani. Zbralo se je kar 200 udeležencev iz se Slovenije, od tega 150 mladih, starih od 13 

do 17 let. Dogodek je bil razdeljen na tri dele, vsak od teh delov pa je vključeval tudi dialog 

med mladimi udeleženci ter dialog z odločevalci. V prvem delu smo prisluhnili zanimivima 

predavanjema dr. Sonje Rutar in Liane Kalčina o participaciji in o otroških parlamentih kot obliki 

uveljavljanja pravice otrok do svobode izražanja in sodelovanja. V drugem delu smo gostili 

gostje iz tujine, iz organizacije Eurochild in bolgarske nacionalne mreže za otroke. V zadnjem 

delu konference pa smo se osredotočili na dolgoročni cilj: pripravo usklajenih strateških 

usmeritev za krepitev participacije otrok. Na pobudo ZPMS je bilo podpisano "pismo o 

sodelovanju na področju participacije otrok" med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 

šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim 

odborom za Otroške parlamente in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Sopodpisniki pisma so 

se zavezali, da bodo v skladu z možnostmi sodelovali pri razvoju in implementaciji participacije 

otrok v zadevah, ki se jih tičejo in so zanje pomembne, ter uresničevali cilje Konvencije o 

otrokovih pravicah v skladu s svojimi pristojnostmi. Konferenco je delno finančno podprla tudi 

organizacija Eurochild.  

• Publikacija bo izšla v maju 2020.  

  



48 
 

4.2 PRIJAVE NA RAZPISE 

 

V letu 2019 smo sodelovali na naslednjih razpisih, bodisi kot prijavitelj bodisi kot projektni partner:  

Razpisovalec/razpis 
Naslov in vrednost projekta,                      

 vloga ZPMS 
Oddano 

Prejeta 

sredstva 

Urad vlade za komuniciranje – 

JR za sofinanciranje 

ozaveščevalnih in 

izobraževalnih projektov NVO 

Človek, ne jezi se – združi se (II.); 8.973 €; 

prijavitelj 
23. 1. / 

Luka Koper – Živeti s 

pristaniščem 

Pomežik soncu za otroke z Obale; 9000 €; 

prijavitelj 
25. 1. 1.500 € 

Eurochild – Co-financing 

national-level advocacy 

events, happening in 2019 

National conference on children’s 

participation; 4.270 €; prijavitelj 
25. 1. 4.270 € 

Zavarovalnica Triglav – Razpis 

za dodelitev sponzorskih in 

donatorskih sredstev 

Več izobraževanj – boljša svetovanja (TOM 

telefon); 8.294 €; prijavitelj 
8. 5. / 

USA Embassy – NGO Small 

Grants Program 

National conference on children’s 

participation; 9.687 €; prijavitelj  
15. 3. / 

Erasmus+ – Podpora za 

reformo politik/ Dialog med 

mladimi in oblikovalci politik 

Nacionalna konferenca o participaciji otrok: 

Državljani prihodnosti; 19.165,58 €; prijavitelj 
23. 4. 19.166 € 

Right, Equality and Citizenship 

Programme – Call for propo-

sals to prevent and combat all 

forms of violence against 

children, young people and 

women 

Making invisible visible – emotional violence 

against children in the spotlight; 503.703 €; 

partner 

12. 6 / 

Ministrstvo RS za javno 

upravo JR za sofinanciranje 

projektov razvoja in 

profesionalizacije NVO in 

prostovoljstva 2019 

Razvoj in krepitev Konzorcija vsebinskih mrež 

kot podpornega okolja NVO; 175.000 €; 

partner 

8. 7. / 

Fundacija za financiranje 

invalidskih in humanitarnih 

organizacij v RS – JR za 

razdelitev sredstev FIHO v 

letu 2020 

Letovanja, zdravstvena letovanja, 

izobraževanja, publikacija; 137.465,25 €; 

prijavitelj 

4. 10. 61.053,51 € 

Active Citizens Fund v Sloveniji 

– JR 2019 za srednje in velike 

projekte 

POLDE – Programi za otroke – lokalno 

dostopni, za vse enaki; 142.000 €; prijavitelj  
11.12 / 

Active Citizens Fund v Sloveniji 

– JR 2019 za srednje in velike 

projekte 

SKePSI – Skladnost e-politik Slovenije; 

133.000 €; partner 
11.12. / 

Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake 

možnosti – Večletno 

sofinanciranje javnih 

socialnovarstvenih programov 

za obdobje 2020–2026 

Nacionalna mreža TOM; 59.400/letno; 

prijavitelj 

31. 12. /             

6. 1. 2020 

Rezultati 

predvidoma 

konec 

marca 

2020.  
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Aktivno smo sodelovali pri pripravi projektne prijave za javni razpis Ministrstva RS za javno upravo za 

sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 2019 z naslovom "Regijsko 

močno – nacionalno odlični", katere prijavitelj je bila Zveza prijateljev mladine Krško, partnerji pa 

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, Zavod za 

letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Maribor. Vrednost projekta je bila 

250.000 € in je predvidevala zaposlitev 5 regijskih koordinatorjev. Prijava ni bila uspešna, zbrala je 67 

točk od zahtevanih 68. 

 

4.3 SODELOVANJE V DRUGIH PROJEKTIH 
 

Mednarodni festival o otrokovih pravicah in državljanstvu  

Francoska organizacija Les Francas je bila prijavitelj projekta "Mednarodni festival o otrokovih pravicah 

in državljanstvu", ZPMS pa je k projektu pristopila kot partner. Naša naloga je bila zagotoviti aktivno 

udeležbo otrok, starih od 10 do 14 let, na omenjenem Festivalu, ki je potekal od 20. do 26. oktobra v 

Franciji. Iz Slovenije se ga je udeležilo 8 otrok, ki sicer sodelujejo v našem programu Otroški parlamenti, 

ter kot spremljevalke dve mentorici in strokovna sodelavka ZPMS Petra Zega.   

 

Festival, ki je bil namenjen obeležitvi 30. obletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, je združil 

650 otrok in mladostnikov iz Francije, Slovenije, Nemčije, Portugalske in Alžirije. Prva dva dni so 

gostovali v mestu Vierzon, kjer so se spoznali z nekaterimi otroki iz Francije in Nemčije, s katerimi so 

tvorili skupino, ki je sodelovala vse dni festivala. Potem se je festival preselil v Pariz, na več lokacij in z 

več aktivnostmi. Otroci so preko interaktivnih iger (s plakati, labirinti, zemljevidi, družabnimi igrami …) 

spoznavali otrokove pravice, preko organiziranih aktivnosti so se povezovali z vrstniki iz drugih držav 

(plesna delavnica, astronomska delavnica, likovna delavnica …), vključili pa so se tudi v strukturirani 

dialog s predstavnikom ene od okoljskih organizacij na temo "Planet in okoljevarstvo". Preko metode 

"popularna univerza" so v pogovoru sodelovali tudi s predstavnico francoskega parlamenta in 

ugotavljali, kaj so razlogi za migracije. Mladi udeleženci so se zelo izkazali tudi v aktivnosti "forum", kjer 

so predstavili program Otroški parlamenti in Slovenijo. Sodelovali so v izjavah za radio organizacije 

gostiteljice in se srečali s predstavnico veleposlaništva RS v Parizu Simono Vučak.  Na sprehodu po 

mestu so občudovali glavne pariške znamenitosti in se z ladjico zapeljali po reki Seni. Vsem 

udeležencem je udeležba v Franciji ostala v lepem spominu. 
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5 USTANOVA "FUNDACIJA ZPMS ZA OTROKE IN DRUŽINE V SLOVENIJI" 
 

Ustanova Fundacija je nepridobitna, neprofitna in nevladna organizacija ter pravna oseba zasebnega 

prava. Namen ustanove je izvajanje programov za pomoč socialno prikrajšanim otrokom, 

mladostnikom in družinam ter za vzpodbujanje solidarnosti in humanosti. Ustanova dosega ta namen 

predvsem z zbiranjem finančnih in drugih sredstva, ki jih nameni za financiranja različnih programov.  

 

Ustanovo "Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji" je ZPMS sicer 

ustanovila že leta 2003, vendar vse do leta 2016 ni bila aktivna. V letu 2016 

pa se je Upravni odbor ZPMS odločil, da bi Fundacijo aktivirali. Upravni 

odbor ZPMS je tako na svoji seji dne 7. 11. 2016 sprejel sklep, da se imenuje 

novo šest člansko Upravo Fundacije ZPMS.  

 

Organi Fundacije so: 

 predsednik uprave Alojzij Potočar – mandat od 7. 11. 2016 do 7. 

11. 2020 (obdobje štirih let) 

 uprava (člani in članice: Darja Groznik, Uroš Brezovšek, Nataša Luša, Franc Hočevar in Saša 

Mikić) – mandat od 7. 11. 2016 do 7. 11. 2020 (obdobje štirih let). V letu 2019 je Saša Mikić 

odstopil iz Uprave, tako da je njegov mandat prevzela Mojca Osolnik Videmšek. Potrdil jo je 

Upravni odbor ZPMS dne 7. 3. 2019.  

 nadzorni odbor (člani in članice: Pavla Peterle Udovič, Jaša Drnovšek in Aleksander Mervar) – 

mandat od 10. 5. 2018 do 10. 5. 2022 (obdobje štirih let). 

 

Uprava Fundacije se je v letu 2019 sestala trikrat, in sicer: 22. 2., 22. 8. in 8. 10. 2019 in izvedla 1 

korespondenčno sejo 4. 11. 2019; nadzorni odbor se je v letu 2019 sestal enkrat, in sicer 22. 2. 2019.  

 

5.1 ŠTIPENDIJSKI SKLAD DR. JANEZA DRNOVŠKA  
 

Ustanova Fundacija ZPMS je v poletnih mesecih objavila razpis za štipendiranje petih dijakov v višini 

120 € za obdobje desetih mesecev v šolskem letu 2019/2020 za vse oblike srednješolskega 

izobraževanja. Na razpis se je prijavilo 61 mladih, ki so izpolnjevali zahteve razpisa. Izmed njih so člani 

uprave izbrali 5 novih dijakov in dijakinj, tako da sedaj v šolskem letu 2019/2020 štipendiramo že 16 

srednješolcev. Dijaki in dijakinje štipendijo pridobijo za vsa leta srednješolskega šolanja.  
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6 ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 

ZPMS z javnostjo komunicira z objavami v javnih medijih ter preko različnih komunikacijskih kanalov: 

spletna stran, Facebook, e-novice, Instagramom, Viber. Delo na področju odnosov z javnostmi se tesno 

pokriva z marketingom, organizacijo dogodkov in trženjem. 

 

V letu 2019 je ZPMS prenovila spletno stran, posodobila način pošiljanja mesečnih novičk preko 

sistema Dostavljalec, ustanovila Viber skupino in izdelala ZPMS Viber nalepke.  

 

Med najvidnejšimi dogodki je bil celodnevni dogodek – dobrodelni koncert DAN ZA ROCK na 

Kongresnem trgu. Drugi dogodki, ki so smo jih organizirali in so bili namenjeni promociji v javnosti:  

• dobrodelna dražba fotografij s CEWE Slovenija v Slovenskem šolskem muzeju 

• stojnica na dnevu odprtih vrat FIHO 

• posneli smo pesem Eno srce z avtorjem glasbe Alešem Klinarjem in Rock mulčki  

• posneli smo promocijske filmčke s Slovensko filantropijo za prostovoljstvo 

• v decembru smo imeli stojnico na Prešernovem trgu v Ljubljani  

• v marcu smo speljali akcijo NIVEINO MODRO SRCE za štipendijski sklad  

 

ZPMS je v letu 2019 komunicirala nove partnerske projekte. Sodelovali smo s podjetji in izpeljali 

dobrodelne akcije, ki so krepile pozitivno podobo v obeh smereh – ZPMS in podjejta/osebe:  

• Ukiyyo dobrodelne zapestnice 

• Hudwood dobrodelni leseni izdelki 

• Ariessa emajlirana posoda (v letu 2020 tudi z motivom Zarje in Lukca) 

• dobrodelni stream z influencerjem Ritterjem Čančerjem 

• dobrodelno britje irokeze Poskočnega Dejana 

• dobrodelna dražba fotografij s podjetjem Cewe  

• dobrodelne krpice Zajčki za dojenčke 

• dobrodelna oddaja Milijonar z donacijo Nina Ošlaka. 

 

Uradna spletna stran ZPMS 

Staro spletno stran je v prvem tednu oktobra 2019 zamenjala nova, sodobna spletna stran, ki omogoča 

kakovosten ogled tudi preko mobilnih telefonov.  

Prenovljena spletna stran ima tudi novo vsebino. Na strani so vsi kontakti zaposlenih s fotografijami. 

Umeščeni so logotipi sponzorjev, v obliki števca so izpostavljeni večji podatki tudi v številkah, prenovili 

smo zemljevid vseh društev in uredili kontaktne podatke, ločili smo programe od projektov, kronološko 

so prikazana vsa sporočila za javnost, na spletni strani je samostojno izpostavljen tudi kontakt za 

medije. Na spletni strani so dodani elementi za neposredno povezavo do naših socialnih kanalov – 

Instagram, You Tube in Facebook ter do intraneta, ki bo namenjen društvom in zvezam ZPMS.  

Največji obisk strani smo zabeležili v decembru, in sicer 3.800 obiskovalcev.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ApG5aHsM8E0&t=19s
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ZPMS Novičke preko platforme Dostavljalec  

ZPMS novičke so v letu 2019 dobile novo podobo preko platforme Dostavljalec. V novičkah so zbrane 

glavne novice ZPMS (tudi Bralna značka in ZIPOM). Izpostavljen je naslov z uvodom, za več vsebine 

sledi klik do objave celotne vsebine. Enak sistem velja tudi za novice društev. Vsa društva svoje 

aktivnosti objavljajo na svojih straneh, eno ključno sporočijo preko novičnika, ki širše branje omogoča 

ponovno s klikom na več. Sistem je enostaven, pregleden in privlačen. Prav tako pa spodbuja večji obisk 

strani društev po terenu.  

Branost oz. odpiranje novičk se giblje med 20 in 26 %. V minulih letih je bil odstotek odpiranja okoli 3 

%. Novice ZPMS berejo tudi v tujih državah: ZDA, Velika Britanija, Irska, Hrvaška.  

 

Viber skupina in Viber nalepke  

S podjetjem Viber je ZPMS podpisala dogovor o sodelovanju, s katerim se v zameno za brezplačen vnos 

nalepk v sistem Viber, promovira Viber na dogovorjen način. ZPMS je oblikovala 15 nalepk, osnova za 

oblikovanje sta bila ZPMS junaka Zarja in Lukec. Nalepke so se v treh mesecih uporabile 422.000 krat v 

komunikaciji preko aplikacije.  

V treh mesecih je ZPMS skupnost pridobila 35.000 članov, katerim sporočamo izbrane vsebine za 

obveščanje o dejavnostih in akcijah ZPMS.  

 

Facebook 2019  

Število objav: 241 

Število všečkov: 4.756 (1156 več)  

Število sledilcev: 4.921 (1286 več)  

 

V letu 2018:  

Število objav: 192  

Število všečkov: 3.600 (1000 novih)  

Število sledilcev: 3.635 sledilcev (1000 

novih).  

 

V letu 2017  

Število všečkov: 2.600  

Število sledilcev: 2.635 sledilcev  

 

Instagram in Twitter  

V decembru 2018 smo začeli objavljati in delati na Instagramu. Konec leta 2018 je Instagram profil imel 

387 sledilcev, do konca leta 2019 smo nabrali 1100 sledilcev.  

Twitter račun smo v letu 2018 ukinili, v letu 2019 smo ga ponovno aktivirali. Profil pa sicer ni aktiven.  
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Sporočila za javnost 

V letu 2019 smo v javnost poslali 17 sporočil:  

 

1. DOBRODELNA AKCIJA SNEŽNE KEPE SREČE ZA LEPŠE PRAZNIKE 

2. KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI 

3. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE V PARTNERSTVU Z VIBERJEM 

4. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE V SKRBI ZA URESNIČEVANJE OTROKOVIH PRAVIC 

5. ČE ŽELIMO ZDRAVO DRUŽBO, MORAMO POSKRBETI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK! 

6. OB TEDNU OTROKA 

7. Brezplačne poletne počitnice za 795 otrok iz socialno šibkejših okolij 

8. SZJ, PRIZNANJI ZA POSEBNE DOSEŽKE, ROCK MULČKI IN ZPMS, 12.6.2019 

9. SZJ, DAN ZA ROCK, 8. JUNIJ 2019 

10. SZJ, 50 SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV ZGODOVINE, 31.5.2019 

11. SZJ, MEDNARODNI DAN DRUŽIN, 15.5.2019 

12. SZJ, EVROPA V ŠOLI, 10.5.2019 

13. SZJ, PROSTOVOLJCI NOVARTISA V PACUGU, 17.4.2019 

14. SZJ, ZPMS USPESNA NA EVROPSKEM NIVOJU, 24.4.2019 

15. SZJ, 29. NOP, 8.4.2019 

16. SZJ, SKUPŠČINA ZPMS, 22.3.2019 

17. SZJ, ZPMS PRAZNUJE 66. LET, 1.3.2019 

 

Medijska pojavnost  

V letu 2019 je bila besedna zveza ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE v vseh medijih 1770 

uporabljena/omenjena.  

• TISK (842) 

• INTERNET (464) 

• TV (189) 

• PRESS AGENCIJE (154) 

• RADIO (121) 

 

 

 

  

https://www.zpms.si/2019/12/17/dobrodelna-akcija-snezne-kepe-srece-za-lepse-praznike/
https://www.zpms.si/2019/11/28/konferenca-o-participaciji-otrok-drzavljani-prihodnosti-2/
https://www.zpms.si/2019/11/28/zveza-prijatlejev-mladine-slovenije-v-partnerstvu-z-viberjem/
https://www.zpms.si/2019/11/20/zveza-prijateljev-mladine-slovenije-v-skrbi-za-uresnicevanje-otrokovih-pravic/
https://www.zpms.si/2019/10/25/ce-zelimo-zdravo-druzbo-moramo-poskrbeti-za-dusevno-zdravje-otrok/
https://www.zpms.si/2019/10/01/ob-tednu-otroka/
https://www.zpms.si/2019/08/12/brezplacne-poletne-pocitnice-za-795-otrok-iz-socialno-sibkejsih-okolij/
https://www.zpms.si/data/upload/SZJ__Priznanje_za_izvirno_in_plemenito_pobudo_dobrodelnega_projekta____Otroci_za_otroke____in_priznanje_za_posebne_dosezke.pdf
https://www.zpms.si/data/upload/SZJ__DAN_ZA_ROCK__8__JUNIJ.pdf
https://www.zpms.si/data/upload/SZJ_50__srecanje_mladih_raziskovalcev_zgodovine.pdf
https://www.zpms.si/data/upload/SZJ_Mednarodni_dan_druzin.pdf
https://www.zpms.si/data/upload/SZJ__EVROPA_V_sOLI__NACIONALNA_PODELITEV_NAGRAD_NAJBOLJsIM.pdf
https://www.zpms.si/data/upload/SZJ_Prostovoljci_Novartisa_urejali_letovisce_v_okviru_pobude_Pomezik_soncu_17_4_2019.pdf
https://www.zpms.si/data/upload/SZJ__ZPMS_USPEsNA_NA_EVROPSKEM_NIVOJU.pdf
http://www.zpms.si/aktualno/29-nacionalni-otroski-parlament/
http://www.zpms.si/aktualno/45-skupscina-zveze-prijateljev-mladine-slovenije/
http://www.zpms.si/aktualno/zveza-prijateljev-mladine-slovenije-praznuje-66-let/
javascript:fi_selectedMediaType(3);
javascript:fi_selectedMediaType(6);
javascript:fi_selectedMediaType(2);
javascript:fi_selectedMediaType(5);
javascript:fi_selectedMediaType(1);
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7 VODENJE IN ORGANIZACIJA NALOG S PODROČJA DELOVANJA ZPMS 
 

Kot do sedaj smo tudi v letu 2019 organizacijo vodili skladno z vrednotami dobrega gospodarja. Redno 

smo oddajali vmesna in končna poročila, kot zahtevajo sofinancerji naših programov in projektov.  

 

Na Skupščini ZPMS 22. 3. 2019 je bil sprejet Strateški načrt Zveze prijateljev mladine Slovenije za 

obdobje 2018–2028; javna različica je dostopna na spletni strani ZPMS.  

Upravni odbor ZPMS, ki je imel svojo konstitutivno sejo 28. 5. 2019, je na seji imenoval Komisijo za 

socialna vprašanja in humanitarne projekte pri ZPMS in Komisijo za organiziranost, statutarna in 

kadrovska vprašanja. Ni pa imenoval Programskega sveta, ker do konca leta 2019 še niso bile 

imenovane stalne oblike delovanja (NO za prosti čas in letovanje, NO za otroške parlamente, NO Evropa 

v šoli, Svet NM TOM, Komisija za delo zgodovinskih krožkov in NO za otrokove pravice). Programski 

svet kot posvetovalno telo ZPMS bo imenovan v letu 2020. 

ZPMS je proučila možnosti ustanovitve zunanjega posvetovalnega telesa, ki bi imel nalogo evalviranja 

programov ZPMS. Ugotovili smo, da je za ustanovitev takega organa nujno potrebno pristopiti k 

spremembi Statuta ZPMS.  

 

Izjemnega pomena za delovanje ZPMS je razpršeno financiranje, kar pomeni, da pridobivamo sredstva 

iz različnih virov, kot npr.: FIHO, proračunska in druga javna sredstva, sredstva iz mednarodnih 

razpisov, donacije pravnih in fizičnih oseb, prodaja storitev in drugih prihodkov. Pomemben del 

sredstev nam predstavljajo sredstva pridobljena iz naslova 0,5 % dohodnine, donatorji posamezniki in 

različna podjetja. V letu 2019 smo prvič povabili naše redne večkratne donatorje-fizične osebe, da se 

lahko odločijo za mesečne donacije preko SEPA obrazca. Pridobili smo 113 rednih, mesečnih 

donatorjev.  

 

V času od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je vsaj enkrat doniralo 8.108 fizičnih oseb in 996 pravnih oseb. 

Največje donatorje in sponzorje pravnih oseb imamo navedene tudi na novi internetni strani. Imena 

fizičnih donatorjev pa zaradi varstva osebnih podatkov ne objavljamo nikjer.  

Pravnim osebam pošiljamo zahvale in potrdila o donaciji, v kolikor nakažejo več kot 10 €, fizičnim 

osebam pa se zahvalimo, v kolikor nakažejo več kot 50 € v enkratnem znesku.  

 

7.2 ZAPOSLENI 
 

Na ZPMS je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 15 oseb. Od tega je bilo 7 oseb zaposlenih za nedoločen 

časa in 8 oseb za določen čas, od tega 2 preko javnih del za področje TOM telefona. Struktura 

zaposlenih po stopnji izobrazbe je bila na dan 31. 12. 2019: 2 zaposleni V stopnja, 2 zaposleni VI/2, 10 

zaposlenih VII in 1 zaposlena VIII/1. 
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7.2.1 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH  
 

V okviru delovnih obveznosti so se zaposlene osebe udeležile različnih izobraževanj, na katerih so 

nadgrajevale znanja in kompetence ter pridobivale nova: 

 

Naslov izobraževanja Datum Kraj Udeleženci 

Supervizija TOM kolektiva 6. 2. 2019 Ljubljana, Zavod ZVIKR 
Maša Blaznik, Sandra Murk, 
Zdenka Švaljek 

Predstavitev dela posameznih 
programov ZPMS_interno 

18. 2. 2019 Ljubljana, ZPMS Celoten kolektiv 

Kako biti dober mentor študenta na 
praksi? 

8. 3. 2019 
Ljubljana, Fakulteta za 
upravo 

Petra Zega 

9. Slovenski razvojni dnevi (tema: 
enakost spolov) 

8. 3. 2019 Ljubljana, Pošta Slovenije Pika Potočnik 

Posvet o zmanjševanju socialnih 
razlik s kohezijskimi sredstvi 

14. 3. 2019 
Ljubljana, City hotel 
(organizator: CNVOS) 

Nina Uratarič Malnar, Pika 
Potočnik 

Supervizija TOM kolektiva 20. 3. 2019 Ljubljana, Zavod ZVIKR 
Maša Blaznik, Sandra Murk, 
Zdenka Švaljek 

 Varstvo osebnih podatkov 9. 4. 2019 Ljubljana, CNVOS Iris Furlan, Darja Lovšin 

Osebnostne motnje: izziv za 
psihosocialno pomoč in za 
preprečevanje sekundarne 
travmatizacije pomagajočih 

11. 4. 2019 
Ljubljana, Hotel Plaza 
(Organizator: Združenje 
Akademija za socialne vede) 

Zdenka Švaljek 

Zloraba slabotne osebe: 
kriminalistični in kazenskopravni 
vidiki 

17. 4. 2019 
Ljubljana, SOČA 
(organizator: FDV) 

Maša Blaznik, Sandra Murk, 
Zdenka Švaljek 

Izobraževanje "Novitete družinskega 
zakonika" 

16. 5. 2019 Ljubljana, Socialna zbornica Pika Potočnik 

Supervizija TOM kolektiva 29. 5. 2019 Ljubljana, Zavod ZVIKR 
Maša Blaznik, Sandra Murk, 
Zdenka Švaljek 

Seminar Socialnovarstveni programi 4. 6. 2019 Ljubljana, MDDSZ Zdenka Švaljek 

Usposabljanje za upravičence 
programa Erasmus+ 

5. 9. 2019 Ljubljana, Hiša EU Petra Zega 

Izobraževanje Javno nastopanje v 
medijih 

6. 9. 2019 
Trenta, Počitniški dom 
Triglavska roža 

Celoten kolektiv 

Marketinška konferenca 18. 9. 2019 Hotel Lev Lea Štumberger 

Supervizija TOM kolektiva 18. 9. 2019 Ljubljana, Zavod ZVIKR 
Maša Blaznik, Sandra Murk, 
Zdenka Švaljek 

Dan spletnega anketiranja 25. 9. 2019 Ljubljana, FDV Zdenka Švaljek 

Interno izobraževanje o varstvu 
osebnih podatkov 

30. 9. 2019 Ljubljana, ZPMS Celoten kolektiv 

Izobraževanje za nove spletne strani 
ZPMS 

3. 10. 2019 Ljubljana, ZPMS Celoten kolektiv 

7. kongres socialnega dela 16. 10. 2019 Moravske Toplice 
Breda Krašna, Pika Potočnik, 
Zdenka Švaljek 

Supervizija TOM kolektiva 29. 11. 2019 Ljubljana, Zavod ZVIKR 
Maša Blaznik, Sandra Murk, 
Zdenka Švaljek 
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7.2.2 IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV – ŠTUDIJSKA PRAKSA 
 

Pri opravljanju študijske prakse v naši organizaciji sodelujemo s Fakulteto za upravo UL, Fakulteto za 

socialno delo UL in Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.  

 

Do junija 2019 so obvezno študijsko prakso opravljali: 

- 1 študent Fakultete za upravo (3. letnik, visokošolski študijski programa Uprava); 

- 2 študentki Fakultete za socialno delo (1. letnik, magistrski študijski program; 2. letnik, univerzitetni 

program); 

- 1 študent Univerze Sigmunda Freuda (1. letnik, Psihoterapevtska propedevtika).  

 

Z oktobrom 2019 so prakso pričeli opravljati 3 študenti SFU (1. letnik, Bakalavreat psihoterapevtske 

znanosti, ter 1. letnik, Psihoterapevtska propedevtika).  

  

7.2.3 SODELOVANJE/UDELEŽBA NA MEDNARODNIH DOGODKIH  
 

V letu 2019 smo se udeležili naslednjih mednarodnih dogodkov: 

Dogodek Datum Kraj  Udeleženec 

Eurochild - srečanje Sveta otrok in 
skupščina Eurochilda 

15.-18.4.2019 Bruselj Petra Zega, Edvina Dedić, Uroš Brezovšek 

Eurochild - Upravni odbor  17. - 18.6.2019 Bruselj Uroš Brezovšek 

INSAFE Training Meeting 12. - 14.6.2019 
Kreta, 
Heraklion 

Maša Blaznik, Mateja Strašek 

Predstavitev programa TOM - 
uradni obisk prve dame 
Makedonije 

16.7.2019 Ljubljana, FDV Sandra Murk, Zdenka Švaljek 

Eurochild - National Partner 
Network srečanje 

16. - 17.9.2019 Bruselj Uroš Brezovšek 

Mednarodni festival o pravicah 
otrok in državljanstvu 

20. - 26.10.2019 Vierzon, Pariz 

Petra Zega, Alenka Gnezda, Eva Tekavčič;   
Neja Lavrič Smrdel, Petra Burnik, Aljaž Vuk, 
Maša Bratkovič, Lara Butinar, Bilal Shafee, 
Izabela Škornik, Lara Povšič 

Eurochild - Upravni odbor  21. - 22.10.2019 Bruselj Uroš Brezovšek 

INSAFE Training Meeting 23. - 24.10.2019 Ljubljana 
Maša Blaznik, Sandra Murk, Zdenka Švaljek, 
Mateja Strašek 

Konferenca ob 25. letnici 
Združenja socialnih delavcev Srbije  

5.12.2019 
Srbija, 
Kragujevac 

Breda Krašna, Nina Uratarič Malnar 
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ZAKLJUČEK  
 

V Program dela ZPMS za leto 2019 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 2019 ni bilo mogoče predvideti. Zato smo naše delo v letu 2019 

nenehno dopolnjevali s konkretnimi aktivnostmi v povezavi s cilji posameznih programskih in drugih 

delovnih področij. Podrobnejše poročilo je predstavljeno v posameznih poglavjih tega poročila.  

 

Iz finančnega poročila za obdobje 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je razvidno, da smo imeli za 11 % višjo 

realizacijo kot leta 2018. V letu 2019 je ponovno (že drugo leto zapored) prisotno nižanje FIHO sredstev 

(3 %), povečana je realizacija iz proračunskih in drugih javnih sredstev (104 %) prav zaradi sredstev 

MJU. Za 17 % pa so se nam znižali prihodki iz naslova prodaje trgovskega blaga in storitev.  

 

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 pri izvedbi zastavljenih ciljev uspešni. Pridobili smo več kot 1300 

novih obrazcev za odstop dohodnine. Finančni rezultat akcije pa bo viden septembra 2020. S svojo 

dejavnostjo in poslovanjem pa se bomo trudili še naprej ohranjati zaupanje naših uporabnikov, 

financerjev, donatorjev in javnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravile: generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna in strokovne sodelavke Nina Uratarič Malnar, 

Petra Zega, Iris Furlan, Darja Lovšin, Pika Potočnik, Lea Štumberger, Zdenka Švaljek, Maša Blaznik, 

Sandra Murk, Darija Maksimović Gončin in Sara Geiger Smole.  

Uredila: mag. Nina Uratarič Malnar 

 

Ljubljana, 9. 3. 2020 

 

Darja Groznik, 

predsednica ZPMS  
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Priloga 1: Organizacija dogodkov 

Dogodek Datum Kraj 

Predavanje Zavestno starševstvo 10.1.2019 Novo mesto, Šolski center  

Supervizija Tom telefona 22.1.2019 Ljubljana, ZPMS 

Predavanje Zavestno starševstvo 31.1.2019 Trbovlje, Delavski dom 

Nacionalni posvet ZPMS o strategiji 
organizacije 

12.2.2019 Ljubljana, CPU  

Supervizija Tom telefona 19.2.2019 Ljubljana, ZPMS 

Predavanje Zavestno starševstvo 7.3.2019 Ravne na Koroškem, OŠ Juričevega Drejčka 

Supervizija Tom telefona 19.3.2019 Ljubljana, ZPMS 

45. zasedanja Skupščine ZPMS 22.3.2019 Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije 

Dan odprtih vrat ZPMS 22.3.2019 Ljubljana, ZPMS 

Pripravljalni sestanek za mlade 
parlamentarce 

28.3.2019 Ljubljana, CPU  

Supervizija za svetovanje v spletni 
klepetalnici in e-pošti 

28.3.2019 Ljubljana, ZPMS 

Predavanje Zavestno starševstvo 4.4.2019 Velika Polana, OŠ Miška Kranjca 

Izobraževanje pedagoških vodij ZPMS 5.4.2019 Kranjska Gora, Počitniški dom Vila Šumica  

29. nacionalni otroški parlament  8.4.2019 Ljubljana, Državni zbor RS 

Delovni sestanek - Samarijan, SOS telefon 
in TOM telefon 

16.4.2019 Ljubljana, ZPMS 

Supervizija Tom telefona 23.4.2019 Ljubljana, ZPMS 

Supervizija za svetovanje v spletni 
klepetalnici in e-pošti 

25.4.2019 Ljubljana, ZPMS 

Zaključna prireditev EVŠ 2018/2019 10.5.2019 Ljubljana, Pionirski dom 

Predstavitev ZPMS in otroškega 
parlamenta partnerjem Waldorfske šole  

14.5.2019 Ljubljana, ZPMS 

Supervizija Tom telefona 28.5.2019 Ljubljana, ZPMS 

Dodatno izobraževanje TOM LJ - 
ginekološka klinika 

29.5.2019 Ljubljana, Ginekološka klinika 

Izobraževanje svetovalcev NM TOM 
31.5. - 

2.6.2019 
Poreč VIRC 

50. državno srečanje mladih 
zgodovinarjev 

31.5.2019 Pacug, Počitniški dom Pacug 

Dan za rock 8.6.2019 Ljubljana, Kongresni trg 

Supervizija za svetovanje v spletni 
klepetalnici in e-pošti 

13.6.2019 Ljubljana, ZPMS 

Fokusne skupine na temo otrokovih 
pravic 

14.6.2019 Ljubljana, Hiša EU 
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Supervizija Tom telefona 18.6.2019 Ljubljana, ZPMS 

Supervizija za svetovanje v spletni 
klepetalnici in e-pošti 

27.6.2019 Ljubljana, ZPMS 

Sprejem predstavnic Saveza DND 
Hrvatske 

9.7.2019 Ljubljana, ZPMS 

Supervizija e-tom in klepetalnica 1.8.2019 Ljubljana, ZPMS 

Supervizija TOM telefona 27.8.2019 Ljubljana, ZPMS 

Izobraževanje za mentorje OP -  skupni 
del 

30.8.2019 Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 

Regijsko izobraževanje za mentorje OP  3.9.2019 Maribor, ZPM Maribor 

Regijsko izobraževanje mentorjev OP 4.9.2019 Ajdovščina, Hiša mladih Ajdovščina 

Srečanje članic ZPMS ob 20. obletnici 
Pomežik soncu, podelitev plaket častni 
član ZPMS 

7.9.2019 Trenta, Počitniški dom Triglavska roža 

Regijsko izobraževanje za mentorje OP 10.9.2019 Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 

Regijsko izobraževanje za mentorje OP 12.9.2019 Novo mesto, Zavod za šolstvo Novo mesto 

Supervizija Tom telefona 25.9.2019 Ljubljana, ZPMS 

Supervizija e-tom in klepetalnica 26.9.2019 Ljubljana, ZPMS 

Izobraževanje pedagoških vodij ZPMS 4.10.2019 
Nerezine - Hrvaška, Počitniški dom ZPM 
Krško 

Otvoritev fotografske razstave (natečaj 
CEWE Photo Awards 2019) 

7.10.2019 Ljubljana, Slovenski šolski muzej 

Okrogla miza Otrokove pravice v Sloveniji 
- stanje, izzivi in prihodnost 

10.10.2019 Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije 

Dodatno izobraževanje svetovalcev NM 
TOM 

19.10.2019 Slovenske Konjice, Dvorec Trebnik 

INSAFE Traning meeting - helpline 
aktivnosti (TOM); »Let's Meet Virtually« 

23.10.2019 Ljubljana, Trubarjeva hiša literature 

Supervizija TOM telefona 23.10.2019 Ljubljana, ZPMS 

Okrogla miza »Duševno zdravje otrok – 
stanje, izzivi in nudenje pomoči« 

24.10.2019 Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 

Izobraževanje za mentorje zgodovinskih 
krožkov ZPMS 

25.10.2019 
Ljubljana, Muzej novejše zgodovine 
Slovenije 

Dobrodelna dražba fotografij (natečaj 
CEWE Photo Awards 2019) 

25.10.2019 Ljubljana, Slovenski šolski muzej 

Konferenca o participaciji otrok 
Državljani prihodnosti 

27.11.2019 
Ljubljana, Hotel Four Points by Sheraton 
Ljubljana 

Supervizija TOM telefona 28.11.2019 Ljubljana, ZPMS 

Izobraževanje za mentorje in regijske 
koordinatorje EVŠ 2019/2020 

29.11.2019 Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije 

Dan odprtih vrat ZPMS 20.12.2019 Ljubljana, ZPMS 
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Priloga 2: Udeležba ZPMS na zunanjih dogodkih 

Dogodek  Datum Kraj 

Seja upravnega odbora NFHOS 9.1.2019 Ljubljana 

Srečanje z ministrico mag. Ksenijo Klampfer 
(seznanitev s področjem otrokovih pravic ter 
financiranjem vsebinske mreže ZIPOM) 

9.1.2019 Ljubljana, MDDSZ 

Delovno srečanje v DPM Izola (seznanitev z 
delovanjem društva ob zamenjavi zaposlenih 
letovanje, sodelovanje z ZPMS,...) 

11.1.2019 Izola, DPM Izola 

20. obletnica FIHA (dan odprtih vrat, predstavitev 
NVO) 

17.1.2019 Ljubljana, Cankarjev dom 

Hitri zmenki delodajalcev - Fakulteta za upravo  17.1.2019 Ljubljana, Fakulteta za upravo 

Srečanje Društev prijateljev mladine 
severnoprimorske regije 

17.1.2019 Idrija 

Srečanje z ministrom dr. Jernejem Pikalom (tema: 
spletna varnost in promocija tovrstnih aktivnosti) 

18.1.2019 Ljubljana, MIZŠ 

Delavnica v okviru projekta Podvig (Moja pot - moja 
prihodnost) 

31.1.2019 Dol pri Ljubljani, Institut Jožef Stefan 

Skupaj združeni proti nasilju - Beli obroč 4.2.2019 Ljubljana, Hiša EU 

Medobčinski otroški parlament 21.2.2019 
Preserje pri Radomljah, OŠ Preserje 
pri Radomljah 

Sestanek Konzorcija vsebinskih mrež 21.2.2019 Ljubljana  

4. seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in 
mladino 

27.2.2019 Ljubljana, Državni zbor  

Sestanek na Javnem štipendijskem skladu glede 
Zoisovih štipendij 

6.3.2019 Ljubljana, Javni štipendijski sklad 

Sestanek pri ministru dr. Jerneju Pikalu (predstavitev 
organizacije in programov, poudarek na OP) 

7.3.2019 Ljubljana, MIZŠ 

Delovni sestanek pri predsedniku države s člani 
upravnega odbora NFHOS 

13.3.2019 Ljubljana, Predsedniška palača 

Uvajalni seminar - Orodje Sveta Evrope za oceno 
participacije otrok 

14.3.2019 Ljubljana, Kreativni center Poligon 

Prvo srečanje v zvezi z ustanovitvijo vsebinske mreže 
EAPN 

14.3.2019 Ljubljana, Metelkova 

Regijska prireditev EVŠ 2018/2019 15.3.2019 Metlika, Kulturni dom 

Javna predstavitev Poročila o Sloveniji 2019 (evrop. 
semester) 

15.3.2019 Ljubljana, Hiša EU 

Dogodek ob svetovnem dnevu socialnega dela 19.3.2019 Ljubljana, Fakulteta za socialno delo 

Okrogla miza: Umetnost kot orodje pri 
premagovanju stisk otrok priseljencev 

21.3.2019 Ljubljana, OŠ Livada 

Medobčinski otroški parlament (Koper, Ankaran) 22.3.2019 Koper, Pretorska palača 

Sestanek pri predsedniku Odbora za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino (predstavitev organizacije 
in Otroških parlamentov) 

27.3.2019 Ljubljana, DZ 

Regijska prireditev EVŠ 2018/2019 28.3.2019 Pivka, Kulturni dom 
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1. javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja 29.3.2019 Ljubljana, MIZŠ 

Srečanje z ministrom dr. Jernejem Pikalom (tema: 
spletna varnost in promocija tovrstnih aktivnosti) 

2.4.2019 Ljubljana, MIZŠ 

Srečanje Konzorcija vsebinskih mrež 4.4.2019 Ljubljana 

Seja upravnega odbora NFHOS 10.4.2019 Ljubljana 

Okrogla miza "30 let Konvencije o otrokovih 
pravicah" 

17.4.2019 Ljubljana, Pravna fakulteta 

2. srečanje Nacionalnega strokovnega odbora v 
okviru projekta SOPA 

18.4.2019 Ljubljana  

Srečanje z ministrico mag. Ksenijo Klampfer glede 
možnosti uvedbe univerzalnega otroškega dodatka 

23.4.2019 Ljubljana, MDDSZ 

Srečanje z g. Petrom Svetina, novim varuhom 
človekovih pravic 

24.4.2019 Ljubljana, VČP 

Regijska prireditev EVŠ 2018/2019 26.4.2019 Krško, Kulturni dom 

Seja upravnega odbora NFHOS 8.5.2019 Ljubljana  

Srečanje Konzorcija vsebinskih mrež 9.5.2019 Ljubljana  

Socialni klub (razprava na temo: ohranjanje in razvoj 
kakovosti strokovnega dela v socialnovarstvenih 
programih) 

15.5.2019 Ljubljana, Socialna zbornica Slovenije  

1. seja strokovne skupine za ureditev področja 
šolskih tekmovanj 

15.5.2019 Ljubljana, MIZŠ 

Veseli dan prostovoljstva (predstavitev ZPMS in 
njenih članic na stojnici) 

16.5.2019 Ljubljana, Breg  

Regijska prireditev EVŠ 2018/2019 17.5.2019 Velenje, Kulturni dom 

Sestanek o pripravah na 3. pregled SLO v 
Univerzalnem periodičnem pregledu 

21.5.2019 Ljubljana, MZZ 

Seja sveta Center za varnejši internet (TOM) 22.5.2019 Ljubljana, FDV  

Sodelovanje pri ustanovitvi vsebinske mreže s 
področja revščine - EAPN 

23.5.2019 Ljubljana, CNVOS 

MDPM za Goriško - Medobčinska prireditev Zeleni 
nahrbtnik 

24.5.2019 Nova Gorica, Kromberk  

S športom proti nasilju (informiranje udeležencev o 
dejavnostih članic Prave zveze) 

26.5.2019 Ljubljana, Zalog  

Posvet: "Slovenija: prijazna za vsakega otroka?" 27.5.2019 Ljubljana, Državni svet 

Srečanje Konzorcija vsebinskih mrež 30.5.2019 Ljubljana 

Predavanje: Lahko čustva "popravijo" delovanje 
možganov? 

30.5.2019 Ljubljana, Uršulinski samostan  

Zaključna seja Otroškega parlamenta 4.6.2019 Ljubljana, OŠ Miška Kranjca 

TOM, Usposabljanje za mladinske delavce »Potrebe 
otrok in mladih, da so slišani v primerih nasilja« 

5.6.2019 Ljubljana, Zalog - Mladi zmaji  

Posvet "Vloga globalnega učenja v današnji družbi" 11.6.2019 Ljubljana, Narodni muzej - Metelkova 
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Predstavitev Sapramiškinega sklada in prevzem 
donacije za letovanja  

11.6.2019 Petrovče, OŠ Petrovče 

Podelitev priznanj Prostovoljec leta (organizator: 
Mladinski svet Slovenije) 

11.6.2019 Kranj, Brdo pri Kranju  

25. nujna seja Odbora za delo, družino, soc. zadeve 
in invalide 

14.6.2019 Ljubljana, Državni zbor 

#sem za nenasilje (osveščanje o izbiri nenasilja in 
preprečevanju trgovanja z ljudmi) 

24.6.2019 Ljubljana, Prešernov trg  

Srečanje Konzorcija vsebinskih mrež 4.7.2019 Ljubljana 

Predstavitev otrokovih pravic v sklopu Mednarodne 
poletne šole 

5.7.2019 Ljubljana, FDV 

Srečanje predstavnikov NVO z ministrom za notranje 
zadeve Boštjanom Poklukarjem 

24.7.2019 Ljubljana, MNZ 

Pogovor o predlogu Zakona o spremembah Zakona 
o socialno varstvenih prispevkih 

30.8.2019 Ljubljana, MDDSZ 

Strokovni posvet ob Svetovnem dnevu 
preprečevanja samomora 

10.9.2019 
Ljubljana, Fakulteta za zdravstvene 
vede 

Izobraževanje članic mreže Prava zveza 10.9.2019 Ljubljana, Zalog - Mladi zmaji  

Festival LUPA (predstavitev na stojnici) 11.9.2019 Ljubljana, Breg  

11. redna seja Odbora za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide (Obravnava predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih) 

11.9.2019 Ljubljana, Državni zbor RS 

9. posvet E-zlorabe otrok 17.9.2019 Ljubljana, FDV 

Okrogla miza "Kdo so stigmatizirane osebe in kako 
se lahko socializirajo?" 

20.9.2019 Starše, OŠ Starše 

1. sestanek Delovne skupine za pripravo predlogov 
sistemskih rešitev na področju družinske in socialne 
politike 

25.9.2019 Ljubljana, MDDSZ 

Sestanek partnerjev Center za varnejši internet 
(TOM) 

30.9.2019 Ljubljana, FDV 

Predstavitev TOM telefona (2x slovensko, 1x 
angleško) 

1.10.2019 Ljubljana, Filozofska fakulteta  

Obisk poštarja Pavlija v Kropi (prireditev za otroke 
ob zaključku akcije Poštar Pavli polni šolske torbe) 

4.10.2019 Kropa, Kulturni dom 

Srečanje predstavnikov mlad. organizacij z 
evroposlanci 

11.10.2019 Ljubljana, Hiša EU 

Koncert Prave zveze (sodelovanje pri organizaciji) 16.10.2019 Ljubljana, Kino Šiška  

Srečanje s sodelavci Zagovornika načela enakosti 29.10.2019 Ljubljana, Hiša EU 

1. srečanje mentorjev Otroških parlamentov 
dolenjske regije 

7.11.2019 Novo mesto, DPM Mojca Novo mesto 

Okrogla miza "Njim je uspelo" (predstavitev dobrih 
zgodb, zgodb uspešnih in uveljavljenih priseljencev) 

12.11.2019 Ljubljana, Osnovna šola Livada 

Seja upravnega odbora NFHOS 13.11.2019 Ljubljana 

Otvoritev razstave "Spomini dedka Mraza" - v 
počastitev 65-letnice delovanja DPM Metlika 

14.11.2019 Metlika, Kulturni dom 
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Znanost sreča parlament (znanstveno svetovanje je 
potrebno vključiti v postopke odločanja) 

15.11.2019 Ljubljana, Državni zbor RS 

Obeležitev 30-letnice sprejetja Konvencije o 
otrokovih pravicah (slovesni začete seje DZ) 

20.11.2019 Ljubljana, Državni zbor RS 

Slovesnost ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih 
pravicah 

20.11.2019 Ljubljana, Predsedniška palača 

5. konferenca o globalnem učenju (tema: Moč 
žensk) 

21.11.2019 Ljubljana, Mestni muzej 

Posvet o izvajanju EU ukrepa za odpravljanje 
materialne pomoči najbolj ogroženim v obdobju 
2021-2027 

22.11.2019 Ljubljana, MDDSZ 

1. seja Sveta vlade RS za spodbujanje razvoja 
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih 
organizacij 

22.11.2019 Ljubljana 

10. Slovenski razvojni dnevi  (tema: podnebne 
spremembe) 

25.11.2019 Ljubljana, Pošta Slovenije 

Posvet: Transparentnost humanitarnih organizacij (v 
organizaciji CNVOS in NFHOS) 

29.11.2019 Ljubljana  

Srečanje v okviru projekta SOPA - Alkohol pri otrocih 
in mladostnikih 

3.12.2019 Ljubljana, NIJZ  

Otvoritev razstave "Spomini dedka Mraza"  3.12.2019 Krško, Mestni muzej Krško 

Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim 
prostovoljcem leta 2019 (prejemnica Albina 
Karmuzel, OZPM Šentjur) 

5.12.2019 Ljubljana, Dom sindikatov 

12. Kongres prostovoljstva 5.12.2019 Ljubljana, Hiša EU 

Sprejem ob dnevu človekovih pravic (v organizaciji 
Varuha človekovih pravic) 

9.12.2019 Kranj, Brdo pri Kranju  

Obisk Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik 

10.12.2019 Kamnik 

Seja sveta Center za varnejši internet (TOM) 11.12.2019 Ljubljana, FDV  

5. seja Sveta RS za otroke in družino 11.12.2019 Ljubljana, MDDSZ 

EU in krizno upravljanje: Med globalnimi izzivi in 
domačimi rešitvami 

16.12.2019 Ljubljana, Hiša EU  

XXIV. seja Medresorske komisije za človekove 
pravice (predstavitev Konference o participaciji 
otrok) 

18.12.2019 Ljubljana, MZZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


