Ljubljana, 18. julij 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s Poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za
mladino 2013-2022 za leto 2018, ki ga naslavljam na ministra za izobraževanje,
znanost in šport dr. Jerneja Pikala.
S spoštovanjem!
Dušan Šiško,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, da mi odgovori na naslednje
vprašanje:
Poročilo, ki smo ga obravnavali, je lepo in čitljivo napisano, poraja pa se mi misel o
uresničevanju vseh teh ciljev, ki jih ni malo po posameznih področjih. Tudi kar se tiče
predvidenih in porabljenih sredstev v letu 2018, so nekje bila izčrpana po planu, nekje
pa jih je še ostalo na zalogo. Gre se predvsem za tista področja, ki so žau zelo pereča
in problematična, a je hkrati zanje premalo interesa s strani posameznikov.
Strinjam se, da izziv ostajajo dolgotrajno brezposelni mladi oz. tisti, ki se zaradi
osebnih težav težje vključujejo na trg dela.
90% moških in samo 10% žensk prejema štipendijo za deficitarne poklice. Jasno se
vidi, da določeni poklici izumirajo, ni več interesa med mladimi, ker se ne vidijo v
fizičnem delu, ki je predvsem premalo cenjeno in plačano. Danes je težko dobiti
inštalaterja strojnih inštalacij, avtokaroserista, mizarja, pečarja in podobno. Ti ljudje so
ponavadi stari čez 60 let oz. so se že upokojili, mladi pa sicer imajo neko formalno
izobrazbo, šolo, ampak nimajo prakse, dovolj izkušenj, zato se raje ne lotijo takšnega
dela, ki zahteva določeno finomotoriko.
Prebrali smo tudi, da javnih najemnih stanovanj ni, čeprav bi bila potrebna.
Nacionalni stanovanjski program šele predvideva vzpostavitev
stanovanjskih kreditov za mlade po jamstveni ali podobni kreditni shemi.

ugodnejših

Opazil sem tudi, da je pri uresničevanju nacionalnega programa in predvidenih ukrepov
problem pristojnosti ministrstev oziroma njihova medsebojna neusklajenost.
Javni in razvojni socialnovarstveni programi s področja socialnega vključevanja Romov
vključujejo dnevne centre za romske otroke in mladostnike.
V letu 2017 in 2018 so bili sofinancirani tri programi za socialno vključevanje Romov v
skupni vrednosti 133.750,00 EUR.
•

Zanima me, kaj je po vašem mnenju razlog, da pri brezposelnih mladih
pride do osebnih težav?

•

Prosil bi, če mi lahko naštejete deficitarne poklice za ženske.

•

Zakaj nič ne naredite v smeri, da bi bila na voljo javna najemna stanovanja
za mlade?

•

Kdaj lahko naša mladina pričakuje ugodnejše stanovanjske kredite, da se
bo lažje osamosvojila?

•

Zanima me, na katerih področjih se izrazito izraža ta medsebojna
neusklajenost posameznih ministrstev?

•

Zanima me, koliko je bilo vključenih uporabnikov v treh programih za
socialno vključevanje Romov?

•

Zakaj ni podatka o oceni beleženja učinkovitosti ukrepov glede na
doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov?
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•

Zanima me, ali je bilo v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo
mesto, ki izvaja program Dnevnega centra za romske otroke, vključenih
tudi kaj otrok iz romskih naselij v Krškem in koliko?

Dušan Šiško,
poslanec

