
 

 

 
 
 

Akademija Brez izgovora v svoji prvi izvedbi usposobila preko 115 
mladih iz vse Slovenije 

Sporočilo za javnost - za takojšnjo objavo 
------------------ 

 
V letu 2020 je svetovna pandemija povzročila težave na področju zaposlovanja, predvsem 
zaposlovanja mladih. Zmanjšanje celotnega delovno aktivnega prebivalstva je bilo med leti 2019 
in 2020 1,1 %, v enakem obdobju pa se je število delovno aktivnih mladih zmanjšalo za 5,9 %.1 
Stopnja registrirane brezposelnosti je bila leta 2020 v večini regij najvišja v starostni skupini med 
15 in 24 let. V povprečju je bilo brezposelnih kar 17 % delovno aktivnih oseb iz omenjene 
populacije. Vidne so tudi razlike med deležem zaposlenih mladih v današnjem času v primerjavi 
iz časa osamosvojitve leta 1991. Najbolj očitna razlika je pri 25-letnikih, saj je v tej starostni 
skupini zaposlenih le 55,4 % mladih v primerjavi z 82,2 % leta 1991.2 
Tako izrazito razliko si v lahko razlagamo s podaljševanjem časa izobraževanja, po drugi strani 
pa to priča o težavnosti vstopa na trg delovne sile. 
 
Na te izzive je odgovorila Akademija Brez izgovora, ki je potekala zadnjih 20 mesecev, ko je bilo 
izvedenih 8 ponovitev 112-urnih usposabljanj na področju vzgoje in izobraževanja, mladinskega 
dela in druge vrste pedagoškega dela, s čimer smo dosegli več kot 115 mladih nezaposlenih 
oseb, starih med 20 in 29 let. 
 
“Ob pričetku projekta Akademija Brez izgovora v začetku leta 2020 še nihče ni slutil, kakšno 
nadaljevanje leta imamo pred seboj, kmalu pa nam je epidemija krojila življenje na vsakem koraku. 
Velik vpliv je imela tudi na mlade, predvsem na področju družabnega življenja in šolanja, pa tudi 
zaposlovanja. Pričakovano se je v tem času povečala brezposelnost mladih, vstopanje na trg dela 
je bilo močno oteženo in projekti, kakršen je projekt Akademija Brez izgovora, so postali še toliko 
pomembnejši za blažitev posledic epidemije,” je povedala Mia Zupančič, vodja projekta. “Čeprav 
ob začetku projekta nismo pričakovali, da bomo skoraj vsa načrtovana usposabljanja izvajali prek 
spleta ter da bomo morali vse aktivnosti prilagoditi novi realnosti, nas to ni ustavilo. Kljub izzivom, 
s katerimi smo se pri projektu soočili, smo vsa usposabljanja izpeljali zelo uspešno, v projekt smo 
vključili več udeležencev, kot smo načrtovali, kar nam je delno omogočilo tudi izvajanje 
usposabljanj na daljavo. Verjamemo, da je projekt Akademija Brez izgovora pomagal pri 
opolnomočenju mladih za uspešno premagovanje preprek in težav, ki jih čakajo v obdobju zgodnje 
odraslosti.” 
 
Predsednik Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, Nassim Djaba, poudarja pomembno vlogo, 
ki jo ima mladinsko delo na zaposlovanje mladih. “V Sloveniji je težava, da je v nevladnem 
sektorju, kamor spada tudi mladinski sektor, zaposlen izredno majhen delež delovno aktivnih 
prebivalcev - manj kot 1 % delovno aktivnega prebivalstva, medtem ko je evropsko povprečje več 
kot 5 %. Tako strokovnjaki kot delodajalci pa pogosto izpostavljajo pomen pridobivanja izkušenj 
tudi s pomočjo neformalnega izobraževanja, kar je eden od stebrov mladinskega dela. Za  

                                                       
1 Zavod RS za zaposlovanje (2021): Mladi in trg dela; Ljubljana. Dostopno na: 
https://www.ess.gov.si/_files/14103/Analiza_Mladi_in_trg_dela_2021.pdf. 
 
2 Statistični urad Republike Slovenije (2021): Od 1991 se je delež mladih zmanjšal z 22,5 % na 14,7 %. 
Dostopno na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9743. 
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kvalitetno mladinsko delo je potrebno zagotoviti redno zaposlene osebe, ki za to skrbijo, saj 
trenutno velika večina celotnega mladinskega dela sloni na prostovoljcih. Z mladinskim delom in 
v mladinskih organizacijah mladi pridobijo dragocene izkušnje in postanejo aktivni državljani. 
Mladinsko delo daje mladim dodano vrednost in jih opremlja s kompetencami, ki jim pomagajo pri 
ustvarjanju kariere.” 
 
Eden od udeležencev projekta, Žan Strnad, ki se je po udeležbi na usposabljanju uspešno 
zaposlil, je poudaril, da je na usposabljanju pridobil pomembno znanje in veščine dela z mladimi, 
povezal se je z organizacijami v nevladnem sektorju ter si tako razširil možnosti dela na novo 
področje ter na podlagi pridobljenih informacij izpopolnil svoj življenjepis in motivacijsko pismo, 
kar mu je v končni fazi pomagalo pridobiti prvo zaposlitev: “Hvaležen sem za udeležbo na 
usposabljanju v okviru projekta Akademija Brez izgovora, saj mi je to olajšalo vstop na trg dela. 
Pred tem sem se soočal s precejšnjimi izzivi na tem področju, usposabljanje pa mi je dalo dodatno 
samozavest in kompetence, ki so mi omogočile uspeh pri iskanju službe.” 
 
Projekt Akademija Brez izgovora je projekt Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in 
partnerskih organizacij (Mladinski center Krško, Socialna akademija, Inštitut za raziskave in 
razvoj Utrip in Zavod Vozim), ki naslavlja problematiko zaposlovanja mladih. Naložbo 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt 
odgovarja na izzive, s katerimi se srečujejo mladi ob vstopu na trg dela in ki so se v letih 2020 in 
2021 zaradi epidemije virusa COVID-19 še poglobili. 
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