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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o izvajanju Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020 – predlog za 
obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) je Vlada Republike Slovenije na ………. seji dne …….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju Izvedbenega načrta Jamstva za 
mlade 2016–2020.

mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                         vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:

 Poročilo o izvajanju Izvedbenega načrta jamstva za mlade 2016–2020

Prejmejo: 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Ministrstvo za kulturo
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mojca Pršina, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje
mag. Gregor Greif, vodja Sektorja za zaposlovanje  
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije je 12. maja 2016 sprejela Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016–2020 
(v nadaljnjem besedilu: IN JM 2016–2020). Jamstvo za mlade predstavlja zavezo evropskih držav, 



da vsaki mladi osebi do 25 let ponudijo kvalitetno zaposlitev, vključitev v izobraževanje, vajeništvo ali 
pripravništvo v času do štirih mesecev po zaključku izobraževanja ali po nastanku brezposelnosti. 
Glede na to, da je za Slovenijo značilen velik delež brezposelnih, starih med 25 in 29 let (kot 
posledica velikega vpisa v terciarno izobraževanje), je bilo Jamstvo za mlade že od začetka 
njegovega izvajanja (tj. od leta 2014 dalje) razširjeno na ciljno skupino mladih do vključno 29. leta. 

Izvajanje posameznih ukrepov redno spremljajo izvajalci ukrepov, za izvajanje IN JM 2016-2020 kot 
celoto pa skrbi neformalna delovna skupina za spremljanje izvajanja jamstva za mlade, v kateri 
sodelujejo predstavniki vseh resorjev, ki so pristojni za izvedbo ukrepov Jamstva za mlade, kakor 
tudi predstavniki mladinskih organizacij. Skladno z IN JM 2016–2020 delovna skupina ob koncu 
obdobja izvajanja pripravi poročilo in ga v seznanitev predloži Vladi Republike Slovenije. 

Poročilo povzema ključne statistične podatke, ki kažejo trend sprememb v času izvajanja IN JM 
2016–2020 ter vključuje vsebinski in finančni prikaz izvedbe posameznih ukrepov. Na podlagi 
statističnih podatkov o mladih na trgu dela in podatkov o realizaciji ukrepov Jamstva za mlade se 
ocenjuje, da je izvajanje Jamstva za mlade v obdobju 2016–2020 v veliki meri doseglo zastavljene 
cilje. Na ugodne trende brezposelnosti mladih so pomembno vplivali ugodni trendi v gospodarstvu, 
leto 2020 pa je z epidemijo korona virusa prineslo nove izzive na trgu dela.

IN JM 2016–2020 je predvideval izvedbo 15 različnih ukrepov jamstva za mlade, v okviru katerih so 
se izvajale različne aktivnosti pristojnih resorjev. Za izvajanje IN JM 2016–2020 je bilo porabljeno 
274,6 mio eur, v različne aktivnosti pa se je v tem obdobju vključilo več kot 82.600 mladih oseb. 

Posebno poglavje poročila so pripravili predstavniki mladih, v katerem so predstavili svoj pogled na 
izvajanje jamstva za mlade. Svoj pogled pa so podali tudi svetovalci za mlade, ki so zaposleni na 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in se vsakodnevno srečujejo z brezposelnimi mladimi in 
skupaj z njimi rešujejo izzive pri iskanju zaposlitve. V zadnjem poglavju so podani zaključki in 
priporočila za nadaljnje ukrepanje.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/
II. Finančne posledice za državni proračun

/



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V primeru predmetnega gradiva ne gre za oblikovanje predpisa ali za sprejemanje razvojnih in 
strateških dokumentov, zato vključevanje javnosti ni potrebno.

Gradivo je pripravila delovna skupina za spremljanje izvajanja jamstva za mlade, v kateri poleg 
vladnih resorjev sodelujejo tudi predstavniki mladinskih organizacij: Mladinski svet Slovenije, 
Študentska organizacija Slovenije, Sindikat Mladi plus, Mreža MaMa, Zavod Ypsilon. Mnenje 
predstavnikov mladinskih organizacij je v celoti zajeto v Poročilu o izvajanju Izvedbenega načrta 
jamstva za mlade (poglavje IV.).

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Janez CIGLER KRALJ
          MINISTER

Priloga:

 predlog sklepa



Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) je Vlada Republike Slovenije na ………. seji dne …….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju Izvedbenega načrta Jamstva za 
mlade 2016–2020.

mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                         vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:

 Poročilo o izvajanju Izvedbenega načrta jamstva za mlade 2016–2020

Prejmejo: 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Ministrstvo za kulturo
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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