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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 
 

Govor predsednice vlade na 4. obletnici delovanja Z avoda Ypsilon 
10. oktober 2013 

 
 
 
Spoštovani zbrani, 
Cenjeni gostje, nagrajenci, 
Draga generacija Ypsilon, 
 

 
v veliko čast mi je, da vas lahko danes nagovorim, saj iskreno občudujem vašo 
samoiniciativnost, pogum, delavnost in voljo, da prispevate h gradnji naše skupne prihodnosti.  
Preden sem se odpravila na današnjo slovesnost ob četrti obletnici vašega delovanja, sem si na 
youtubu ogledala vašo video predstavitev - ki smo jo malo prej videli tudi na platnu - in priznati 
moram, da sem bila prijetno presenečena nad vašo kreativnostjo, nad zanimivimi in koristnimi 
projekti, ki jih izvajate, ter nad močnimi in pravimi sporočili, ki ste jih v tem videu izpostavili. 
Dovolite mi, da vam kot predsednica slovenske vlade na tem mestu ponovno zatrdim, da mladi 
STE naša prihodnost in STE naš nacionalni interes. Večkrat sem tudi že povedala, da ste mladi 
prioriteta te vlade. Zavedamo se, da je zaposlovanje mladih velik problem, s katerim se 
srečujemo tako v Sloveniji kot tudi drugje po Evropi, pa vendar me veseli, da ste v sedanjih 
kriznih časih sposobni uvideti tudi priložnosti. Vaši rezultati to vsekakor dokazujejo.  
 
Še posebej me je pritegnil projekt Simbioza, s katerim ste uspešno prodrli in spodbudili 
e-pismenost pri starejših generacijah. Poleg tega pa ste pustili trajen pečat na področjih 
medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega učenja in prostovoljstva. Da je vaš pristop 
pravi, dokazuje tudi prvi Simbioza medgeneracijski center, ki ste ga v sodelovanju z 
gospodarskimi subjekti nedavno odprli v Ljubljani in ki bo, v to sem prepričana, postal 
pomembno medgeneracijsko stičišče, v katerem se bodo pretakala različna znanja in vsebine 
ter rojevale številne nove pobude. Premagovanje medgeneracijskih razlik, pri katerem aktivno 
sodeluje več generacij, je nujno. In pohvale vredno je, da ste mladi sami prevzeli pobudo.  
Zato sem z največjim veseljem sprejela častno pokroviteljstvo tega projekta, v okviru katerega 
se bom v tednu med 21. in 25. oktobrom udeležila ene izmed delavnic, ki jih izvajate po 
Sloveniji. Ob priliki pa se bom z veseljem ustavila tudi v Trgovini mladih umetnikov ☺ 
 
Pravite, da je sodelovanje vaša glavna vrednota, da stalno razmišljate o prihodnosti – o skupni 
prihodnosti vseh nas. Zagotavljam vam, da tem načelom sledi tudi vlada, ki jo vodim. Že junija 
letos smo se na srečanju s predstavniki mladinskih in študentskih organizacij dogovorili, da 
bomo mlade še bolj vključili v pripravo programov in razvojnih dokumentov – Strategijo razvoja 
Slovenije, Operativni programi za črpanje evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. 
 
V tej luči pripravljamo tudi program »Jamstvo za mlade 2014 – 2020«,  katerega namen je 

vsakemu mlademu do 29 let ponuditi kvalitetno zaposlitev, vključitev v izobraževanje, 

vajeništvo ali pripravništvo v času do 4 mesecev po zaključku izobraževanja. Program na enem 
mestu združuje ukrepe vseh resorjev, ki vplivajo na večjo zaposljivost mladih in aktivirajo mlade 
na trgu dela, ter tako neposredno ali posredno učinkujejo v skladu z njegovim ciljem. Za 



 

uspešno izvajanje programa pa je ključnega pomena sodelovanje in povezovanje socialnih 
partnerjev in predstavnikov mladih v vseh fazah priprave in izvedbe. Samo na ta način bomo 
dosegli želene dolgoročne učinke na trgu dela, zadostili potrebam gospodarstva in hkrati 
upoštevali želje in potrebe mladih, ki se danes na trgu dela ali še v izobraževalnem procesu 
srečujejo s problemom svoje zaposljivosti. Prvi predlog programa Jamstva za mlade bo v 
oktobru predstavljen na Ekonomsko-socialnem svetu, hkrati bo predlog programa tudi v javni 
razpravi.  
 
Pripravili smo nov strateški dokument Nacionalni program za mladino, za obdobje do leta 
2022. Gre za ambiciozen dokument z jasno zastavljenimi in merljivimi cilji, ki zagotavlja 
kvalitativen premik na področju urejanja mladinske problematike. V kratkem bo pripravljen tudi 
izvedbeni načrt, ki bo zavezal vsa ministrstva, katerih delo se kakorkoli nanaša na mlade, s 
konkretnimi ukrepi in cilji. 
 
Z ukrepi, ki jih sprejemamo, želimo mladim omogočiti čim hitrejšo zaposlitev, saj smo prepričani, 
da je čim hitrejša vključitev mladih na trg dela izrednega pomena za njihovo osamosvojitev in 
vključenost v družbo. Upamo, da bomo tako tudi zajezili odhode usposobljenih mladih kadrov iz 
Slovenije, da bodo lahko doma prispevali k razvoju in prestrukturiranju tako družbe kot 
gospodarstva in da bodo doma našli ustrezne izzive za svoj razvoj.  
 
O vsem tem se bomo pogovorili že naslednji teden na seji Sveta vlade za mladino, katere se 
bom udeležila tudi sama. 
 
Mladi ste upanje naše družbe, ne pa breme in tega se morate zavedati tudi sami. Če bomo 
delovali skupaj in usklajeno bomo dosegli naš skupni cilj, to pa je boljši položaj tako mladih kot 
družbe kot celote. Mladi ste nepogrešljivi člen družbene verige in če hočemo, da bo ta veriga 
trdna, morajo biti prav vsi členi močni in delovati kot eno.  
 
Na koncu naj še čestitam vsem nagrajencem Ypsilon+ in vsem skupaj zaželim prijetno 
praznovanje in zadovoljstvo ob pogledu na preteklo delo ter veliko optimizma in zanosa v 
pogledu na prihodnost. 
 
 
Hvala! 
 
 
 
 


