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IZVEDBENI NAČRT RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA
MLADINO 2013–2022 za leti 2016 in 2017
Na podlagi 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in
109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10
in 80/13) je Državni zbor na seji 24. oktobra 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za
mladino 2013–2022 (v nadaljevanju ReNPM13–22).
Četrti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10)
določa, da na podlagi nacionalnega programa za mladino vlada sprejme izvedbene načrte v skladu s
sprejetim državnim proračunom. Peti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) pa določa, da so za uresničevanje nacionalnega programa za
mladino odgovorna pristojna ministrstva.
ReNPM13–22 je sprejeta za obdobje 9 let, spremljajo pa jo izvedbeni načrti (sprejme jih Vlada RS), ki
splošne cilje in usmeritve te resolucije po področjih uresničujejo s posebnimi ukrepi. Ključni deli
ReNPM13–22 so sprejeti splošni cilji po posameznih področjih. Za vsak cilj sta določena merilo
uspešnosti in pričakovani razvojni učinek, ki naj bi ga doseganje cilja imelo. Cilj se dosega z
aktivnostmi/ukrepi znotraj prioritetnih podpodročij, katerih učinkovitost in uspešnost se merita s
kazalniki, oblikovanimi za vsako prioritetno podpodročje posebej.
Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti v
proračunu 2016 in 2017, v okviru evropskih strukturnih sredstev za finančno obdobje 2014–2020 ter
s pomočjo sistemskih ukrepov, ki nimajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava
predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so navedeni tudi ukrepi, ki se
financirajo iz drugih virov – norveškega finančnega mehanizma in programa Erasmus+.
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IZOBRAŽEVANJE
2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: vzpostavitev celostnega priznavanja neformalnih oblik znanj in
izkušenj ter povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja
Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: MDDSZ, mladinski sektor, visokošolske institucije, socialni partnerji, MK, JSKD

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Nacionalni program za visoko šolstvo 2011–2020
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Omogočitev pogojev za bogatejšo ponudbo vseživljenjskega učenja na terciarni ravni tudi s
posodobitvijo postopkov za akreditacijo študijskih programov za pridobitev izobrazbe in
izpopolnjevanje ter spodbujanjem fleksibilnih učnih poti in javnosti odprtim dostopom do objektivnih
informacij o ponudnikih visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Spodbuda visokošolskim
institucijam, da omogočajo fleksibilne učne poti ter priznavajo predhodno pridobljeno znanje in
kompetence, ki pa vsekakor morajo ustrezati postavljenim akademskim standardom.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

uvrstitev problema nepriznavanja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti na dnevni red
političnega odločanja.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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JSKD bo v okviru Študijskega centra in njegovih regionalnih enot deloval v vlogi pripravljavca vsebin,
organizatorja oziroma izvajalca neformalnih izobraževanj in usposabljanj, ki niso dostopna v
obstoječih formalnih izobraževalnih institucijah ali pa je ponudba premajhna in ne pokrije vseh
potreb, so pa nujno potrebna za enakomeren razvoj področij. Ugotavljamo, da omenjene vsebine
mladim v veliki meri primanjkujejo za uspešno vključitev na trg dela.
Navedena neformalna izobraževanja in usposabljanja se bodo izvajala na fleksibilnih in devetih
geografsko različnih mestih (s poudarkom na vzhodni Sloveniji), v 120-urnih izobraževalnih modulih,
ki bodo poleg tradicionalnih oblik poučevanja vsebovali tudi prenos znanja prek mentorstva (v
mentorstvo bodo v veliki meri vključeni kulturni ustvarjalci, ki delujejo v eni od tako imenovanih
prekarnih zaposlitvenih oblik), delavnic in konkretnega praktičnega usposabljanja pri bodočih
potencialnih zaposlovalcih. Poleg navedenega bo študijski center deloval tudi kot izobraževalno in
raziskovalno središče za kulturne animatorje in mentorje, zagotavljal bo neposredno strokovno
pomoč ustvarjalcem, vključeval pa bo tudi informacijsko-dokumentacijski center in specializirano
knjižnico za strokovno literaturo z namenom spodbujanja in razvoja aktivnega zaposlovanja mladih.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev: V:216, Z:144),

-

število mladih starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja: V:720, Z:480).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 400.000,00 EUR, 2017 - 400.000,00
EUR
Šifra proračunske postavke: 160200, 160201, 160202, 160203
Ime proračunske postavke: PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-Z-EU in PN 8.2 - Znižanje
brezposelnosti mladih 14-20-Z-slovenska udeležba; PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-VEU in PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-V-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MK

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotoviti pogoje za povečanje deleža mladih, ki končajo študij ter
spodbujanje skrajševanja dobe študija
Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: socialni partnerji

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: preprečevanje zgodnejšega opuščanja izobraževanja pri poklicnem in
strokovnem srednješolskem izobraževanju
Nosilci: MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje
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Sodelujoči: MGRT, socialni partnerji

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Cilj je opolnomočenje otrok in mladih, ki se pri vstopu na trg dela srečujejo z več ovirami, zato tvegajo
socialno izključenost in živijo pod pragom revščine, predvsem tistih, ki končujejo oziroma zapuščajo
formalne oblike izobraževanja/usposabljanja. Nujno je povezovanje med institucijami (izobraževanje,
sociala, zdravje, delo, družina, kultura, lokalna skupnost, infrastruktura/okolje itd.) – ohranjanje
oziroma nadgradnja obstoječih tranzicijskih modelov (za gibalno ovirane osebe) in razvoj novih
modelov.
V obdobju 2014-2020 je treba razviti in povezati mehanizme, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu
vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje, ter omogočiti večjo socialno
vključenost. Pri tem je ključnega pomena celostna obravnava teh otrok in mladostnikov s ciljem
opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc, ki se lahko izvaja tudi v
okviru mrež institucij oziroma nevladnih organizacij, kot to določa OP v okviru 9.1 prednostne
naložbe, 2. specifičnega cilja opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Omenjene
aktivnosti bodo tako prispevale k povečevanju zmožnosti socialnih kompetenc oseb s posebnimi
potrebami, s čimer jih bomo spodbudili k večjemu vključevanju v širšo lokalno skupnost ter
ustvarjanju priložnosti za delovna okolja in s tem za kakovostno samostojno oziroma neodvisno
življenje teh ranljivih skupin. S tem ukrepom bomo v okviru OP prispevali k opolnomočenju ciljne
skupine z namenom zmanjšati njeno socialno izključenost in jo približati trgu dela.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število oseb iz ranljivih skupin vključenih v program.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 280.000 EUR, 2017 - 555.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150060, 150061, 150062, 150063
Ime proračunske postavke: PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU, PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU, PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska
udeležba, PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v letih 2016-2022
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V okviru javnega razpisa, ki ga bo izvedel upravičenec, ki izvaja NPO, bodo delodajalcem povrnjeni
sofinancirani stroški za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom za dijake srednjega poklicnega
izobraževanja in stroški za izvedbo praktičnega izobraževanja za študente višjega strokovnega
izobraževanja. Sofinancirali se bodo predvsem stroški za nagrado dijakom in študentom ter stroški
mentorja v podjetju. Prednost bodo imeli delodajalci, ki praktično izobražujejo vajence.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število dijakov in študentov višjega strokovnega izobraževanja, ki se praktično usposabljajo z
delom pri delodajalcih, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016
4.910.000,00 EUR

-

3.333.333,33

EUR,

2017

-

Šifra proračunske postavke: 160176, 160177, 160178, 160179
Ime proračunske postavke: PN10.2 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU, PN10.2 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba, PN10.2 - Poklicno izobraževanje
in usposabljanje-14-20-Z-EU, PN10.2 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska
udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Trgovinsko
zbornico Slovenije se bo sofinanciral ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s
ciljem zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih, spodbujanja podjetij, da sodelujejo pri
oblikovanju bodočega kadra za potrebe gospodarstva, in zmanjševanja kadrovskega primanjkljaja. V
okviru ukrepa se bodo sofinancirali stroški delodajalcem pri praktičnem izobraževanju kadrov na
področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Z ukrepom se sofinancirajo stroški
delodajalcem (materialni stroški, materialni stroški učnega mesta, nadomestilo prehrane med
praktičnim izobraževanjem, stroški prevoza, delovne in zaščitne obleke), ki z dijaki sklepajo
individualne učne pogodbe. Z ukrepom dobijo dijaki možnost konkretnega dela v delovnem okolju in
pridobivanja poklicnih kompetenc, delodajalci pa tako izoblikujejo in usposobijo svoj bodoči kader.
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Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število srednješolcev, ki so vključeni v prakso pri delodajalcu, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 500.000 EUR v letu 2016 in 500.000 EUR v
letu 2017
Šifra proračunske postavke: 172410
Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: izboljšanje kakovosti izobraževanja na vseh izobraževalnih stopnjah
Nosilci: MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, visokošolski zavodi, NAKVIS

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprememba Zakona o visokem šolstvu
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Poglavitne rešitve predloga zakona, povezane z delovanjem Nacionalne agencije za kakovost v
visokem šolstvu, so tudi prehod na institucionalno evalvacijo in samo prvo akreditacijo novih
študijskih programov, skrajšanje obdobja veljavnosti akreditacije s 7 na 5 let.
Ob ohranjanju akademske svobode in avtonomije ter upoštevanju odgovornosti visokošolskih
zavodov se uredi financiranje visokošolskih zavodov (ustavna določba), ki bo vezano na doseganje
ciljev in rezultatov v skladu z delovnimi načrti zavodov.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

ni ustreznih kazalnikov.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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Vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, ki bo zagotovil usklajeno in celostno obravnavo
otrok s posebnimi potrebami ter interdisciplinarno povezal vse ustrezne institucije¸ ki bodo ponudile:
celovito podporo šolam ter družinam otrok s posebnimi potrebami, pomoč pri izdelavi
individualiziranih programov, evalvacijo, svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, supervizijo,
izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj in izposojo pripomočkov, učil,
računalnikov in ustrezne računalniške opreme, prilagajanje učnega gradiva, terapije, primerne za
posamezno skupino otrok s posebnimi potrebami. Projekt je primarno namenjen podpori VIZ,
medtem ko bodo mladi vključeni sekundarno.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v mrežo.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 265.000 EUR, 2017 – 1.000.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150060, 150061, 150062, 150063
Ime proračunske postavke: PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU, PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU, PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska
udeležba, PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike
romske skupnosti
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen in cilj ukrepa je uvajanje romskih pomočnikov v osnovnošolsko izobraževanje z možnostjo
postopnega uvajanja v predšolsko izobraževanje, institucije za osebe s PP (OŠPP, vzgojni zavodi…),
srednješolsko izobraževanje. Potrebna sta usposabljanje mentorjev za delo z romskimi pomočniki in
usposabljanje romskih pomočnikov oziroma zagotovitev možnosti za doseganje primerne izobrazbe.
Poleg tega je cilj tega ukrepa povezovanje med institucijami (izobraževanje (formalno in neformalno),
sociala, zdravje, delo, družina, kultura, itd.) ter vzpostavitev novih ter ohranjanje obstoječih in
nadgradnja romskih inkubatorjev/centrov z vključevanjem različnih aktivnosti, ki se vsebinsko
povezujejo z namenom večje socialne vključenosti v širše okolje in spodbujanja znanja, višje
izobrazbe in vseživljenjskega učenja.
Znotraj inkubatorja bo vzpostavljen mehanizem t. i. romskega centra. Vzpostavili se bodo multi disciplinarni timi za povezovanje različnih vsebin (med te spada med drugim tudi izobraževanje za
opolnomočenje romskih otrok in žensk, okrepitev vsebin, povezanih z romsko kulturo in romskim
jezikom ter učenje/izpopolnjevanje slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika v delo inkubatorja,
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izvajanje aktivnosti za preprečevanje predsodkov med romsko in neromsko populacijo, povečanje
športnih aktivnosti v okviru inkubatorjev z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja romske
populacije itd.).
Povezovanje šole in romskih centrov s sistemom obšolskih dejavnosti, prilagojenih za romske otroke
in njihove starše, povezovanje z romskimi pomočniki.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število romskih pomočnikov,

-

število programov predšolske vzgoje,

-

število oseb iz ranljivih skupin vključenih v program.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017:
PN 9.1.3.: 2016 - 576.850 EUR, 2017 - 576.850 EUR
PN 9.1.2.: 2016 - 500.570 EUR, 2017 - 500.570 EUR
Šifra proračunske postavke: 150060, 150061, 150062, 150063
Ime proračunske postavke: PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU, PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU, PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska
udeležba, PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Za prioritetna področja, na katerih bodo šole razvijale prožne oblike učenja, bodo vzpostavljene
razvojne skupine na ravni države. Gre za področja splošnih kompetenc, in sicer: jezikovne, socialne,
kulturne, naravoslovne kompetence, bralno pismenost, digitalne in druge kompetence ter prečne
kompetence (npr. kritično mišljenje, reševanje problemov idr.). Operativni program 2014 - 2020
opredeljuje izraz prožne oblike učenja kot: »Inovativne učne prakse vključujejo gojenje pristopov
skupnega in družbenega učenja, so prilagojena individualnim potrebam učečih in so utemeljena na
mrežnem pristopu, temeljijo na horizontalno povezanih aktivnostih, uporabljajo odprte učne vire,
gojijo odprtost navzven (povezane učne skupnosti), globalno povezane, izkoriščajo najnovejše izsledke
znanosti, raziskav in razvoja, so tehnološko napredne (uporaba IKT), poudarjajo načelo učenja
kjerkoli, kadarkoli, s pomočjo kogarkoli in s katerimikoli orodji, temeljijo na krepitvi zmožnosti učečih
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Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 500.000 EUR, 2017 - 1.810.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150045, 150046, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20V-EU; PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pri ukrepu gre za razvoj in nadgradnjo celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in
upravljanju VIZ kot inovativnih učnih okolij, poudarjeni so prožna organizacija dela, timsko in
distribuirano vodenje, avtonomnost vzgojno izobraževalnih zavodov. Projekt gradi na predhodnih
pozitivnih izkušnjah projektov vseživljenjskega učenja ravnateljev in drugih strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju, ki so se izvajali v okviru OP RČV 2007 - 2013. Program bo vključeval tri
pristope - distribuirano vodenje, svetovanje in vodenje kariere ravnateljev. V razvojni del programa
se uvršča tudi pilotni preizkus razvoja modela in vsebin ter inovativnih učnih pristopov. Projekt
vključuje tudi mednarodne usmeritve OECD in EK. Omogočal bo podporo ukrepu »Razvoj inovativnih
učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, zato posredno vpliva na mlade, saj
vpliva na VIZ kot celoto, ne bodo pa mladi pri tem projektu neposredno udeleženi.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 500.000 EUR, 2017 – 420.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150045, 150046, 150047
9

Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Razvoj in nadgradnja nacionalnih kazalnikov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s poudarkom
na kazalnikih učnih dosežkov in doseganju kompetenc ter izdelava orodja za analizo podatkov,
uporabnih pri samoevalvaciji (samoevalvaciji VIZ, ki jo izvajajo strokovni delavci VIZ), razvoj in
izvajanje instrumentov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa in upravljanja
odprtih učnih okolij, razvoj koncepta zunanje evalvacije šol.
Cilj ukrepa je vzpostavitev strokovnih jeder, ki se bodo vzpostavila z namenom strokovne podpore in
usposabljanja pri izvajanju samoevalvacije. Namen uvedbe navedenega programa je opredelitev
skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij
(raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 – 270.000 EUR, 2017 - 300.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150045, 150046, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene
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Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Razvoj in nadgradnja nacionalnih usmeritev odličnosti v smislu podpore učiteljem in drugim pri
iskanju in razvoju celovitih nadarjenih učečih se, sodelovanje z drugimi projekti na področju
odličnosti (raziskovalne naloge in druge dejavnosti, tekmovanja itd.), vzpostavljanje mrež šol ter
raziskovalnih in drugih ustanov (tudi iz gospodarstva) ter spletnih skupnosti, vzpostavitev enotne
točke za uporabnike (ravnatelji, učitelji, starši, učenci/dijaki), izdelava gradiva in priporočil za
podporo samoregulacije, samoevalvacije itd.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 250.000 EUR, 2016 - 300.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150045, 150046, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen javnega razpisa je s spodbujanjem prožnih oblik učenja zagotoviti dvig splošnih in poklicnih
kompetenc študentov ter izboljšati kakovost poučevanja in razvoj učnega okolja, ki spodbuja
ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost, s tem pa prispevati k povečanju dodane vrednosti,
ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest in s tem konkurenčnosti podjetij na trgu dela, ki je ključnega
pomena za rast in gospodarski razvoj, z ustvarjanjem novega znanja pa spodbujati razvoj in inovacije
v gospodarstvu ter s tem povečati konkurenčnost gospodarstva samega. Skladno s tem javnim
razpisom se bo, kot prožnejša oblika razvijalo e-izobraževanje, ki dopolnjuje tradicionalne oblike
poučevanja in učenja. To vključuje pripravo za izvedbo posameznega obstoječega predmeta v obliki
e-izobraževanja (priprava gradiva in vsebin za spletno učilnico) ter pripravo in izvedbo usposabljanja
visokošolskih učiteljev in sodelavcev za izvedbo predmeta v obliki e-izobraževanja.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

uvrstitve vključenih mladih po mednarodnih primerjalnih raziskavah, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017: 800.000,00 EUR
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Šifra proračunske postavke: 150044,150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis Vključevanje uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen javnega razpisa je vključevanje didaktične uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces za
podporo in spodbujanje posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja. V javnem
visokem šolstvu je cilj spodbuditi posodobitev visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in
prehodom na digitalno izobraževanje, z namenom povečanja kakovosti lastnega delovanja
visokošolskih zavodov, krepitve prenosa kompetenc na študente ter hitrejšega in vidnejšega
prispevka k uspehu gospodarstva in širše družbe.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

uvrstitve vključenih mladih po mednarodnih primerjalnih raziskavah, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017: 500.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044,150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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Namen javnega razpisa je na področju izvajanja pedagoških študijskih programov usposobiti bodoče
osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo IKT v učnem procesu ter dosegati višjo
raven bralne pismenosti pri učencih in dijakih ter s tem spodbuditi razvoj inovativnih učnih okolij in
uvajanje metod pedagoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnega
učnega gradiva, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja, kot so
skupinsko, družbeno učenje, temelječe na mrežnem pristopu in horizontalnih aktivnostih, razvoj
tutorskega sistema v VŠ), ki bodo zagotavljale dvig splošnih (npr. bralna pismenost in veščine IKT) in
poklicnih kompetenc učencev, dijakov in študentov.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

uvrstitve vključenih mladih po mednarodnih primerjalnih raziskavah, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017 650.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044,150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: vzpostavitev celovitega sistema vseživljenjske karierne orientacije za
mlade v starosti 15–29 let
Nosilca: MDDSZ in MIZŠ

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Karierni centri za mlade
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Karierni centri za mlade bodo skrbeli za karierno orientacijo na primarni in sekundarni ravni
izobraževanja (od osnovne do vključno srednje šole). V okviru projekta bo mladim omogočeno, da se
seznanjajo z nadaljnjim izobraževanjem, poklici in možnostmi zaposlovanja, prirejala se bodo
predavanja oziroma delavnice z vključevanjem delodajalcev iz lokalnega okolja, omogočeno pa bo
tudi individualno in skupinsko poklicno svetovanje.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
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število kariernih centrov za mlade: 2.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 400.000 EUR, 2017 - 350.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 160137, 160138, 160139, 160140
Ime proračunske postavke: PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - V -14-20EU; PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - V -14-20-SLO; PN 10.1 - Krepitev
enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - Z -14-20-EU; PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja - Z -14-20-SLO
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT VKO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo - NKT VKO, ki je vzpostavljena v
okviru ZRSZ, bo skrbela za usklajevanje in celovit pristop h karierni orientaciji na vseh ravneh,
usposabljanje kariernih svetovalcev in zagotavljanje kakovosti na tem področju. Vanjo so vključeni vsi
izvajalci karierne orientacije v Sloveniji. V okviru projekta bo zagotovljen tudi razvoj novega orodja
oziroma pripomočkov, ki bodo uporabni pri karierni orientaciji šolske mladine (osnovnošolce,
srednješolce, študente). Prav tako bosta potekala promocija in obveščanje javnosti o pomenu VKO,
kamor spada tudi promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 248.700 EUR, 2017 - 534.024 EUR
Šifra proračunske postavke: 150032, 150033
Ime proračunske postavke: PN8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20 - EU (Z), PN8.1 - Dostop do
delovnih mest - 14-20 - slovenska udeležba (Z)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v
visokem šolstvu v letih 2015-2020
14

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Cilj javnega razpisa je podpreti nadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov na
visokošolskih zavodih v letih 2015-2020, s čimer bo zagotovljena kakovostnejša karierna orientacija
za šolajočo se mladino. Karierni centri za študente bodo s prilagojenimi pristopi izvajali že začete in
nove aktivnosti za ustrezno načrtovanje karierne poti študentov od vpisa do zaposlitve, za celovitejšo
obveščenost delodajalcev o programski ponudbi visokošolskih zavodov ter kompetencah študentov
in diplomantov za njihovo lažje vključevanje na trg dela. Ciljne skupine se bodo razširile, tako da bodo
poleg študentov v rednem študijskem procesu vključeni tudi bodoči študenti, diplomanti in
delodajalci. Tako se bodo podpirale aktivnosti, ki bodo krepile vezi med posameznimi kariernimi
centri, delodajalci in drugimi združenji na državni in mednarodni ravni s področja kariernega
svetovanja, ter aktivnosti, ki bodo vzpostavile izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi
kariernimi centri in organizacijami na področju karierne orientacije. Sodelovanje, ki se bo vzpostavilo
med delodajalci in visokošolskimi zavodi, bo pripomoglo h kakovostnemu, odzivnemu, odprtemu
sistemu izobraževanja in s tem k povezanosti z namenom odpravljanja razlik med ponudbo in
povpraševanjem na trgu dela ter krepitve konkurenčnosti podjetij, ki je ključnega pomena za rast in
gospodarski razvoj ter hiter odziv na gospodarske in družbene trende. Namen razpisa je zagotavljanje
celovite in kakovostne karierne orientacije za študente v celotnem študijskem procesu od vpisa do
zaposlitve ter usklajevanje pridobljenega znanja študentov s potrebami na trgu dela.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število kariernih centrov na vseh izobraževalnih ravneh,

-

število mladih, vključenih v storitve kariernih centrov, po spolu,

-

število kariernih oziroma poklicnih svetovalcev na izobraževalnih ustanovah,

-

število novoustanovljenih kariernih centrov na izobraževalnih ustanovah,

-

število učencev/študentov, vključenih v storitve kariernih centrov, po spolu,

-

delež osipnikov in delež prepisov med šolami/fakultetami, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 1.300.000 EUR, 2017 - 1.1160.000 EUR

Šifra proračunske postavke: 150044, 150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke:
PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : 3330-MIZŠ

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: ohranitev obsega štipendijske politike
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Nosilci: MDDSZ, socialni partnerji
Sodelujoči: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Štipendiranje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov,
vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje, spodbujanju mednarodne mobilnosti in doseganju
izjemnih dosežkov, odgovornosti štipendistov za njihovo izobraževanje in izbiro izobraževalnega
programa, krajšanju dobe izobraževanja ter izboljšanju zaposljivosti.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo državne štipendije, po spolu,

-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo kadrovske štipendije, po spolu,

-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo Zoisove štipendije, po spolu,

-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo štipendije Ad futura, po spolu,

-

višina razpoložljivih sredstev za štipendije, po vrstah štipendij,

-

višina podeljenih sredstev za štipendije, po vrstah štipendij.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 96.300.000 EUR, 2017 - 96.300.000
EUR
Šifra proračunske postavke: 7054, 130132
Ime proračunske postavke: 7054 - Štipendije: državne, Zoisove in nagrade za trajnostni razvoj,
130132 - Proračunski sklad MDDSZ
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Regijske štipendijske sheme
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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Vzpostavitev shem prispeva k pridobivanju znanja, kompetenc in spretnosti mladih že med
izobraževanjem z redno delovno prakso, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela.
Namen kadrovskih štipendij:
-

usklajevanje razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;

-

dviga ravni izobrazbene strukture;

-

znižanje strukturne brezposelnosti;

-

vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih
kadrov v regiji;

-

spodbujanje razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov
skladno s potrebami trga dela.

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število dijakov in študentov, ki prejemajo kadrovske štipendije, po spolu: 1000.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 2.300.000 EUR, 2017: 2.300.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 160137, 160138, 160139, 160140
Ime proračunske postavke: PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - V -14-20EU; PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - V -14-20-SLO; PN 10.1 - Krepitev
enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - Z -14-20-EU; PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja - Z -14-20-SLO
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Štipendije za deficitarne poklice
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen operacije je spodbujanje vpisa mladih v izobraževalne programe, ki so prepoznani kot
deficitarni poklici, da se zagotovi ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj
posameznih gospodarskih panog.
Cilji štipendij so zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
spodbujanje vpisa na vrste in področje izobraževanja ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo
zaposljivost, možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci, spodbujanje
vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni
dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.
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Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo štipendije za deficitarne poklice, po spolu: 1000
letno.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 326.069,07 EUR, 2017 - 1.530.809,18
EUR
Šifra proračunske postavke: 160137 PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja 14-20-V-EU, 160138 PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - 14-20-Vslovenska udeležba, 160139 PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - 14-20-ZEU in 160140 PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja - 14-20-Z-slovenska
udeležba.
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2.2.2 CILJ: Povečanje mednarodne (študijske) mobilnosti mladih

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: okrepitev institucionalne podpore države in vseh vključenih v šolski
sistem
Nosilec: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje mobilnosti slovenskega visokošolskega osebja 2016-2018
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen javnega razpisa je izboljšanje mobilnosti visokošolskih učiteljev, ki bodo poučevali in
raziskovali ter se učili in izpopolnjevali na tujih visokošolskih zavodih. Slovenski visokošolski učitelj se
mora vključiti v pedagoški in raziskovalni proces na tujem visokošolskem zavodu za najmanj tri
mesece. Javni razpis bo pripomogel k izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks iz mednarodnega
okolja v nacionalno okolje. Z veščinami, pridobljenimi v tujini, bodo omogočeni dvig mednarodne
primerljivosti in spodbujanje internacionalizacije visokega šolstva ter krepitev mednarodnih
kompetenc mladih, izboljšanje kakovosti poučevanja in razvoj učnega okolja, kar spodbuja
ustvarjalnost, s ciljem izboljšanja kompetenc diplomantov, podprtega z novimi informacijskokomunikacijskimi tehnologijami, kar pa bo prispevalo k spodbujanju razvoja inovativnosti,
ustvarjalnosti in konkurenčnosti gospodarstva.
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Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

sredstva države, namenjena za študij in prakso v tujini.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017: 487.500,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje krajših in daljših gostovanj tujih strokovnjakov in visokošolskih
učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2016-2018
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Javni razpis je namenjen krajšim in daljšim (3 do 10 mesecev) gostovanjem tujih strokovnjakov in
tujih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih, zaradi sodelovanja pri izvedbi
posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja. S tem se bodo okrepile mednarodne
kompetence mladih, izboljšala kakovost poučevanja in razvoj učnega okolja, ki spodbujata
ustvarjalnost, kar bo vplivalo na razvoj aktualnih študijskih programov, večjo kakovost poučevanja in
s tem kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov, povečanje števila večstranskih
projektov in raziskav, s ciljem izboljšati kompetence diplomantov, hkrati pa z ustvarjanjem novega
znanja spodbujati razvoj inovativnosti in gospodarstva. Javni razpis bo usmerjen predvsem na
področje naravoslovja in tehničnih ved oziroma na prednostna področja, določena s SPS.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

sredstva države, namenjena za študij in prakso v tujini.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017: 1.540.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044,150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14 20-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ
19

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: okrepiti kakovost, promocijo in podporo za študij in prakso v tujini
Nosilca: MIZŠ, MDDSZ
Sodelujoča: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, CMEPIUS

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Sooblikovanje evropskega visokošolskega prostora
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Sofinanciranje programa CEEPUS (16 držav) in dvostranskega sodelovanja (22 držav). Podpora
mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število študentov, ki so prejeli podporo za študij in prakso v tujini, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 510.417,00 EUR 2017 - 510.417,00
EUR
Šifra proračunske postavke: 964910
Ime proračunske postavke: Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen javnega razpisa je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva z mednarodno mobilnostjo
slovenskih študentov iz socialno šibkih okolij na izmenjavah v tujini, da se poveča učinek mobilnosti in
pridobivanja novih kompetenc, tudi za potrebe trga dela, ob komplementarnem financiranju
mobilnosti na podlagi programa ERASMUS+ (ukrep nadgrajuje ERASMUS+ mobilnost z denarno
spodbudo za študente iz socialno ogroženih okolij in bo vpet v mednarodno okolje in mednarodno
primerljivost). Kakovostnejše in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje pa bo prek bodočega
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delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo
drugih sektorjev družbe, kar je ena od prednostnih usmeritev SPS.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število študentov, ki so prejeli podporo za študij in prakso v tujini, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 305.000 EUR, 2017 - 900.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Ad futura za mednarodno mobilnost
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost so namenjene spodbujanju mednarodnega
izobraževanja in kratkoročnih mobilnosti ter povečanju kakovosti izobraževanja in zaposljivosti
sodelujočih dijakov in študentov.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število študentov, ki so prejeli podporo za študij in prakso v tujini, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 1.324.093 EUR, 2017 - 1.324.093 EUR
Šifra proračunske postavke: 9642
Ime proračunske postavke: Štipendije Ad futura
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Transnacionalna mobilnost za mlade z manj priložnostmi (Learning Network on Transnational
Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults (TLN Mobility);
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Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Kot ena od aktivnosti v okviru projekta EURES bo razvita tudi nacionalna shema mobilnosti za
podporo pri mobilnosti slovenskih iskalcev zaposlitve v tujini.
Cilj mobilnostne sheme je vključitev v zaposlitev, usposabljanje ali izobraževanje z izboljšanjem
znanja, veščin in kompetenc s pomočjo delovno-učne izkušnje v tujini. Ciljna skupina so NEET:
dolgotrajno brezposelni mladi od 18 - 35 let.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število študentov, ki so prejeli podporo za študij in prakso v tujini.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 214.300 EUR, 2017 - 214.300 EUR
Šifra proračunske postavke: 150032; 150033
Ime proračunske postavke: PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20-Z-EU; PN 8.1 - Dostop do
delovnih mest - 14-20-Z-SLO
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PRIORITETNO PODPODROČJE 9: okrepiti instrumente, ki podpirajo vrnitev mladih v Slovenijo oziroma
okrepitev sodelovanja med mladimi, ki bivajo in delajo v tujini, ter domačimi podjetji in
izobraževalnimi institucijami
Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: MZZ, MGRT, socialni partnerji

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere in njihove povezave z gospodarstvom
2016 - 2019
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Izbrani bodo projekti, ki bodo podpirali doktorande na začetku kariere. Posebna pozornost bo
namenjena raziskovalcem, ki bi se vrnili iz tujine in delali na slovenskih raziskovalnih organizacijah.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-
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višina sredstev iz evropskih virov in število mladih doktorjev znanosti, ki se vračajo v
domovino.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2,5 mio (za vse potrjene projekte; od tega del
za raziskovalce, ki se vračajo iz tujine)
Šifra proračunske postavke: še ni znano
Ime proračunske postavke: še ni znano
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO

3.2.1 CILJ: Olajšati mladim začetek delovne kariere

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: izboljšanje javnih politik omogočanja hitrega in ustreznega vstopa
mladih na trg dela (poudarek na mladih diplomantih in poznem vstopu na trg dela)
Nosilec: MDDSZ
Sodelujoči: MGRT, MF, MIZŠ, socialni partnerji, nevladne organizacije, mladinski sektor

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS bo s podpornimi in svetovalnimi storitvami za
mlade s posebnimi potrebami v zadnjih razredih/letnikih šolanja ter za osebe, ki mladostnike
obkrožajo (npr. starši, svetovalni delavci šol), povečalo njihovo sposobnost zaposlovanja. Ključna
bosta tudi mreženje s potencialnimi delodajalci in odpravljanje ovir za njihovo zaposlovanje.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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-

stopnja brezposelnih mladih 15-25,

-

stopnja brezposelnih mladih 25-29,

-

število vključenih,

-

število izhodov mladih s posebnimi potrebami.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 0 EUR, 2017 - 894.360,90 EUR
Šifra proračunske postavke: 160133 , 160134, 160135, 160136
Ime proračunske postavke: PN 9.1 - Aktivno vključevanje - -14-20- V –EU, PN 9.1 - Aktivno
vključevanje 14-20- V –SLO, PN 9.1 - Aktivno vključevanje 14-20- Z –EU, PN 9.1 - Aktivno vključevanje
14-20- Z -SLO
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE MLADIH
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Ukrep prispeva k trajnostnemu vključevanju mladih na trg dela s tem, da se bodo ti vključevali v
različne programe neformalnega izobraževanja, usposabljanja oziroma v zaposlitev. Namen
instrumenta je tako vključevanje brezposelnih mladih v posamezne programe neformalnega
izobraževanja in usposabljanja pri izbranih izvajalcih, ki so vpisani v register zunanjih izvajalcev v
skladu z določbami ZUTD. Instrument izvaja Zavod RS za zaposlovanje prek posameznih sklopov
programov izobraževanj in usposabljanj, ki so določeni na podlagi potreb trga dela in povpraševanja,
ki jih spremlja Zavod RS za zaposlovanje. Zavod RS za zaposlovanje v skladu z zaznanimi potrebami
trga dela objavi javni poziv k vpisu v register za programe neformalnega izobraževanja in
usposabljanja. Izvajalci dajo vloge za vpis v register v skladu z določili javnega poziva.
Izvajanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja po tem instrumentu pomeni vključenost
brezposelne osebe, stare od 15 do 29 let, v izobraževanje in usposabljanje pri izbranem izvajalcu, ki
izvaja določen izbran program v določeni regiji, z namenom, da si pridobi veščine, kompetence,
znanje in spretnosti, s katerimi se ji bodo povečale zaposlitvene možnosti.
V okviru instrumenta neformalnega izobraževanja in usposabljanja so predvidene tudi aktivnosti
ozaveščanja o pomenu usposobljenosti in pridobljenih znanj, veščin in kompetenc za vsakega
posameznika. Cilj instrumenta sta povečanje zaposljivosti z dvigom usposobljenosti in temeljnih
veščin (ključnih kompetenc) za mlade brezposelne ter izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v
zaposlenost iskalcev zaposlitve.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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-

število mladih, starih 15 – 29 let (usposabljanje in izobraževanje): 2.750 (KRVS: 1.650, KRZS:
1.100),

-

delež mladih, starih 15 – 29 let zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje): 65 %
(KRVS: 65 %, KRZS: 65 %),

-

stopnja brezposelnosti mladih 15 - 24 let,

-

stopnja brezposelnosti mladih 25 - 29 let.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 -700.000 EUR, 2017 -700.000 EUR.
Celotna vrednost ukrepa, ki bo financiran v okviru Operativnega programa EKP, je 5.000.000 EUR in
traja do konec leta 2023.
Šifra proračunske postavke: 150034, 150035, 150036, 150037
Ime proračunske postavke: PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -V-EU, PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -V-slovenska udeležba, PN8.2 - Trajnostno
vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -Z-EU, PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 1420 -Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
KREPITEV SVETOVALNEGA DELA Z MLADIMI V ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Z zaposlitvijo 20 svetovalcev v okviru projekta, ki bodo posebej usposobljeni za delo z mladimi, bo
ZRSZ bistveno prispeval k hitrejši in učinkovitejši aktivaciji mladih po prijavi v evidenco brezposelnih
oseb in njihovemu opolnomočenju za vodenje lastne kariere z namenom hitrejšega prehoda v
zaposlitev ter k preprečevanju prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Projekt se bo izvajal v skladu s
programom Jamstvo za mlade, ki mladim do vključno 29 let zagotavlja aktivnosti, ki jim pomagajo k
prehodu v trajnejšo obliko zaposlitve.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število zaposlenih svetovalcev za mlade: 20,

-

stopnja brezposelnosti mladih 15-24 let,

-

stopnja brezposelnosti mladih 25-29 let,

-

povprečna doba brezposelnosti diplomantov po področjih izobraževanja,

-

delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih
izobraževanja.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 562.020 EUR, 2017 - 562.020 EUR
Šifra proračunske postavke: 150036, 150037
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Ime proračunske postavke: PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela- 14-20 - EU (Z), PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - slovenska udeležba (Z)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Usposabljanje na delovnem mestu za mlade
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen ukrepa je spodbujanje delodajalcev k usposabljanju mladih brezposelnih za delo na
konkretnem delovnem mestu. Usposabljanje bo potekalo na delovnem mestu pod strokovnim
vodstvom mentorja. Ukrep je namenjen vsem brezposelnim mladim, starim do 29 let.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

povprečna doba registriranih brezposelnih diplomantov po področjih izobraževanja, po spolu,

-

delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih
izobraževanja, po spolu,

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 15. do 24. leta, po spolu (vir: SURS),

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 25. do 29. leta, po spolu (vir: SURS),

-

povprečna čakalna doba mladih v starostnem razredu 15–29 let na prvo zaposlitev, po spolu,

-

delež vključitev brezposelnih mladih v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 2.250.000 EUR, 2017 - 2.250.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150034, 150035, 150036, 150037
Ime proračunske postavke: PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -Eu (V), PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -SLO (V), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih
na trg dela - 14-20 -Eu (Z), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - SLO (Z)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Prvi izziv 2015 (YEI)
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Program pomeni kombinacijo usposabljanja na delovnem mestu z mentorstvom in subvencije za
zaposlitev mladih. Vanj se bodo lahko vključevali brezposelni mladi iz ciljne skupine, in sicer v
subvencioniranje zaposlitve za obdobje najmanj 15 mesecev s trimesečnim poskusnim delom (3+12
mesecev). Izvajanje bo omejeno na vzhodno Slovenijo.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

povprečna doba registriranih brezposelnih diplomantov po področjih izobraževanja, po spolu,

-

delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih
izobraževanja, po spolu,

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 15. do 24. leta, po spolu (vir: SURS),

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 25. do 29. leta, po spolu (vir: SURS),

-

povprečna čakalna doba mladih v starostnem razredu 15–29 let na prvo zaposlitev, po spolu,

-

delež vključitev brezposelnih mladih v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 12.500.000 EUR, 2017 - 8.225.956 EUR
Šifra proračunske postavke: PP140080-PN8.2 - Pobuda za zaposlovanje mladih-V-14-20-EU, PP
150039-PN 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - PZM -14-20 -EU, PP 150039 - PN8.2
Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -Slo
Ime proračunske postavke: Pobuda za zaposlovanje mladih–EU
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje pripravništev/Prva zaposlitev (socialno varstvo)
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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Sofinanciranje pripravništev v socialnem varstvu za pridobitev ustreznih delovnih izkušenj za
samostojno opravljanje dela, ki jih je mogoče pridobiti le v neposrednem delovnem okolju predvsem
s prenosom znanja starejših in izkušenejših kolegov.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

povprečna doba registriranih brezposelnih diplomantov po področjih izobraževanja, po spolu,

-

delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih
izobraževanja, po spolu,

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 15. do 24. leta, po spolu (vir: SURS),

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 25. do 29. leta, po spolu (vir: SURS),

-

povprečna čakalna doba mladih v starostnem razredu 15–29 let na prvo zaposlitev, po spolu,

-

delež vključitev brezposelnih mladih v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 778.047 EUR, 2017 - 1.055.857 EUR
Šifra proračunske postavke: 150034, 150035, 150036, 150037
Ime proračunske postavke: PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -EU (V), PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -SLO (V), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih
na trg dela - 14-20 -EU (Z), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - SLO (Z)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V okviru ukrepa bo delodajalcem na voljo subvencija ob zaposlitvi mladih za daljše časovno obdobje
oziroma za nedoločen čas z namenom spodbujanja delodajalcev, da ponudijo mladim stabilnejšo
zaposlitev in socialno varnost.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

povprečna doba registriranih brezposelnih diplomantov po področjih izobraževanja, po spolu,

-

delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih
izobraževanja, po spolu,

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 15. do 24. leta, po spolu (vir: SURS),

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 25. do 29. leta, po spolu (vir: SURS),

-

povprečna čakalna doba mladih v starostnem razredu 15–29 let na prvo zaposlitev, po spolu,

-

delež vključitev brezposelnih mladih v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 2.500.000 EUR, 2017 - 2.500.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150034, 150035, 150036, 150037
Ime proračunske postavke: PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -EU (V), PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -SLO (V), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih
na trg dela - 14-20 -EU (Z), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - SLO (Z)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Inovativni projekti za zaposlovanje mladih
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Izvedba pilotnih projektov na temo razvoja novih možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja mladih,
kot odgovor na družbene izzive. Cilj javnega razpisa bo podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem
določene dejavnosti brezposelnim mladim zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova delovna mesta
oziroma razvijali nove možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja mladih. Razreševanje
brezposelnosti mladih bo prednostna naloga v vseh podprtih projektih.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

delež vključitev brezposelnih mladih v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 500.000 EUR, 2017 - 500.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150034; 150035; 150036; 150037
Ime proračunske postavke: PN 8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20-V-EU,
PN 8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20-V-SLO, PN 8.2 - Trajnostno vključevanje
mladih na trg dela - 14-20-Z-EU, PN 8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20-Z-SLO
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Prva zaposlitev na področju VIZ
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je razpisalo dva razpisa za usposabljanje mladih, ki
iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe in
imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za
pristop k strokovnemu izpitu, v vzgojno-izobraževalno delo v letu 2016. Učitelji začetniki se bodo
preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v
vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem
delovnem mestu pa bodo s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi ohranili zaposlitev v istem zavodu.
Na podlagi dveh razpisov je omogočeno kvalitetno uvajanje in zaposlitev 109 učiteljem začetnikom.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 – 1.813.680 EUR
Šifra proračunske postavke: 150040, 150042, 150041, 150043
Ime proračunske postavke: PN8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU, PN8.2 - Znižanje
brezposelnosti mladih-14-20-V- slovenska udeležba, PN8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-ZEU, PN8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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PRIORITETNO PODPODROČJE 2: spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti,
podjetništva (vključno s socialnim podjetništvom) in samozaposlovanja mladih ter povečevanja
pomena razvijanja družbeno odgovorne podjetniške naravnanosti in znanj

Nosilec: MGRT, MIZŠ

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Storitve vstopnih točk VEM
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Mreža vstopnih točk VEM bo zagotavljala celovite brezplačne podporne storitve po Sloveniji, ki so
namenjene mladim, ki se odločajo za svojo podjetniško pot ali se podajajo nanjo, in tudi tistim, ki so
že ustanovili svoje podjetje.
Na vstopnih točkah VEM bodo lahko:
-

preverili svojo poslovno zamisel prek celostne obravnave potencialnih podjetnikov in
podjetij,

-

opravili registracijo podjetja (registracije, statusne spremembe in izbrisi podjetij),

-

pridobili različne informacije o ukrepih za podjetništvo,

-

prejeli osnovno svetovanje.

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število uporabnikov podpornih storitev (vstopne točke VEM),

-

število uporabnikov izvedenih postopkov registracij (vstopne točke VEM), po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 300.000 EUR, 2017 - 300.000 EUR*
Šifra proračunske postavke: 160063, 160065, 160064, 160066
Ime proračunske postavke: Spodbujanje podjetništva - V-14-20-EU, Spodbujanje podjetništva - Z-1420-EU, Spodbujanje podjetništva - V-14-20-slovenska udeležba, Spodbujanje podjetništva - Z-14-20slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : MGRT
*Sredstva pomenijo ocenjeno vrednost celotnega ukrepa, namenjenega mladim.

31

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Univerzitetni inkubatorji in socialno-podjetniški inkubatorji
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Univerzitetni inkubatorji in socialno podjetniški inkubatorji bodo izvajali ciljno usmerjene aktivnosti
namenjene mladim, ki si želijo aktivno vstopiti v svet podjetništva, zagotavljali pomoč pri inovativno
naravnanih podjetniških zamislih vse do njihove uresničitve ter ustrezne prostore mladim na začetku
podjetniške poti.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število uporabnikov podpornih storitev (univerzitetni inkubatorji),

-

število uporabnikov izvedenih postopkov registracij (univerzitetni inkubatorji), po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 260.000 EUR, 2017 - 260.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 160063, 160065, 160064, 160066
Ime proračunske postavke: Spodbujanje podjetništva - V-14-20-EU, Spodbujanje podjetništva - Z-1420-EU, Spodbujanje podjetništva - V-14-20-slovenska udeležba, Spodbujanje podjetništva - Z-14-20slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : MGRT

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
V okviru socialnega podjetništva: Nacionalna podporna mreža za mlade na področju socialnega
podjetništva
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Spodbujanje vzpostavitve in delovanja ene nacionalne podporne mreže za socialno podjetništvo med
mladimi ter ustvarjanje pogojev za boljši dostop socialnih podjetij s ciljno skupino mladih na trg in
dostop do financiranja;
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 90.857 EUR, 2017 - 90.857 EUR
Šifra proračunske postavke: 160059, 160060, 160061, 160062
Ime proračunske postavke: Socialno podjetništvo – 14 – 20
Ime proračunskega uporabnika : MGRT
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NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Inovativni projekti za zaposlovanje mladih
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Izvedba pilotnih projektov na temo razvoja novih možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja mladih,
kot odgovor na družbene izzive. Cilj javnega razpisa bo podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem
določene dejavnosti brezposelnim mladim zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova delovna mesta
oziroma razvijali nove možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja mladih. Razreševanje
brezposelnosti mladih bo prednostna naloga pri vseh podprtih projektih.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

delež vključitev brezposelnih mladih v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 500.000 EUR, 2017 - 500.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150034; 150035; 150036; 150037
Ime proračunske postavke: PN 8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20-V-EU; PN 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20-V-SLO; PN 8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na
trg dela - 14-20-Z-EU; PN 8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20-Z-SLO
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje podjetništva med mladimi
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Podprti bodo projekti Spodbujanja podjetništva med mladimi, katerih namen bo spodbujati
podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati
inovativnost in ustvarjalnost ter podpreti nove ideje.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 15. do 24. leta, po spolu (vir: SURS),

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 25. do 29. leta, po spolu (vir: SURS),

delež vključitev brezposelnih mladih v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, po spolu.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 – 1.400.000 EUR, 2017 - 1.400.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150034, 150035, 150036, 150037
Ime proračunske postavke: PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -EU (V), PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -SLO (V), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih
na trg dela - 14-20 -EU (Z), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - SLO (Z)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
UPI za mlade
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen ukrepa je izvajanje aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in
podjetnosti med mladimi, in sicer pri osnovnošolcih, dijakih in študentih. Tako bomo pri tem ukrepu
podprli izvedbo programa Izzivi mladim, podjetniških krožkov, motivacijskih delavnic in obšolskih
dejavnosti za srednješolce in študente.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so deležni izobraževanja/usposabljanja s področja inovativnosti,
ustvarjalnosti in podjetnosti, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 -150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 172410
Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

NOSILEC: MGRT
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbude za mlada podjetja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Program MLADI vključuje podporo podjetjem, mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi posebnosti razvoja in
brez zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen
programa je začetna finančna podpora podjetniškim zamislim in/ali že ustanovljenim mladim
podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na
zaposlenega. Še posebej ugodne so spodbude, namenjene podjetjem z visokim deležem lastnega
znanja, inovativnosti in potencialom ustvarjanja proizvodov ali storitev z visoko dodano vrednostjo.
Ustrezna in razvojnemu ciklu primerna finančna podpora je nujno potrebna za hitrejši in bolj
pospešen razvoj poslovnih zamisli oziroma projektov. Finančne spodbude, prilagojene posebnostim
razvoja mladih podjetij, se izvajajo v obliki:
-

garancij za zavarovanje bančnih posojil s subvencijo obrestne mere,

-

neposrednih posojil za posebne namene,

-

lastniškega financiranja (semenski kapital, tvegan kapital in mezzanin kapital),

-

posebnih spodbud za posebne ciljne skupine, namenjenih financiranju različnih razvojnoposlovnih dejavnosti kot so:

-

zagon podjetja,

-

lasten razvoj in inovativnost,

-

hitra globalna rast,

-

družbeno koristni izdelki in storitve,

-

kreativne industrije,

-

prenova poslovnega modela.

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število podprtih mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti,

-

število obstoječih podjetij, katerih ustanovitelji so mlajši od 30 let po prvem, drugem ali
tretjem letu delovanja.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2.000.000 EUR
Šifra proračunske postavke: Sredstva PIFI-holdinški sklad
Ime proračunske postavke: Sredstva PIFI-holdinški sklad
Ime proračunskega uporabnika: MGRT
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Opomba k ukrepom SPS - Slovenski podjetniški sklad
V okviru ukrepov se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do pet let), ki statistično
zajemajo veliko mladih v starosti do 29 let, tako da je višina finančnih sredstev samo ocena sredstev,
namenjenih ciljni skupini mladih.

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje poslovnega sodelovanja in zaposlovanja mladih v mladinskih zadrugah
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Spodbujanje poslovnega sodelovanja in zaposlovanja mladih v mladinskih zadrugah je razpis, s
katerim bomo mlade spodbudili k:
- poslovnemu povezovanju in sodelovanju z metodami so-dela (coworkinga),
- ustanovitvi mladinske zadruge, v sklopu katere bodo ekonomsko demokratično združili znanje,
kompetence, izkušnje ter delo pri načrtovanju in prodaji izdelkov in storitev na trgu,
- pridobivanju delovnih izkušenj z delom v mladinski zadrugi in premagovanju tako imenovane
»zanke neizkušenosti« (zaradi pomanjkanja praktičnih delovnih izkušenj se mladi namreč po
izobraževanju ujamejo v »zanko neizkušenosti«, ne morejo dobiti dela, ker nimajo delovnih izkušenj
in tudi ne morejo pridobiti delovnih izkušenj, ki bi jim omogočile dostop do dela), zaradi katere mladi
veliko težje od drugih starostnih skupin vstopajo na trg dela).
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število podjetij, ki prejmejo podporo.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 275.237 EUR, 2017 - 275.237 EUR
Šifra proračunske postavke: 160059, 160061
Ime proračunske postavke: Socialno podjetništvo - V-14-20-EU in Socialno podjetništvo - Z-14-20-EU
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018«
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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Namen javnega razpisa je izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in
trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO in drugi deležniki, vključno z
mobilnostjo), s katerimi se bodo mladim zagotovili pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že
med izobraževanjem, razvoj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju zamisli in pridobivanju
izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, razvoj podjetnosti, inovativnosti, ustvarjalnega
razmišljanja, ustvarjalnosti ipd. (uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanje z
izobraževalno institucijo, lokalnim okoljem, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji, NVO). Z
navedenimi dejavnostmi bodo posamezniki pridobili competence, potrebne za ustvarjanje delovnih
mest, kar je tudi v skladu s SPS, ki v središče postavlja inovativnost in ustvarjalnost posameznikov.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so deležni izobraževanja s področja inovativnosti, ustvarjalnosti in
podjetnosti, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017: 1.125.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Projekt Spodbujanje podjetnosti pri mladih YOUTH START - mednarodni projekt
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:

Mednarodni projekt YOUTH START je namenjen razvoju modela spodbujanja kompetence
podjetnosti v izobraževanju, promociji in spodbujanju te kompetence tako na ravni učitelja kot
učenca v osnovni in srednji šoli. Slovenija je partner v projektu na ravni implementacije in evalvacije.
Razvojni model spodbujanja kompetence podjetnosti se implementira in evalvira na 19 srednjih šolah
in 21 osnovnih šolah v Sloveniji. S projektom želimo testirati, kaj v šolskem prostoru v okviru
kompetence podjetnosti deluje, kaj primanjkuje in kaj je potrebno spremeniti. Projekt je del
sistemskega ukrepa, t.j. dolgoročna umestitev kompetence podjetnosti v izobraževanje.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
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število vključenih otrok in učiteljev v izvajanje programa:

-

število vključenih vzgojno – izobraževalnih ustanov: 19 srednjih šol in 21 osnovnih šol.

NOSILEC: MKGP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen ukrepa je s podporami za vzpostavitev in razvoj kmetijske dejavnosti prispevati k izboljšanju
starostne strukture nosilcev kmetij in s tem k hitrejšemu strukturnemu prilagajanju tega sektorja,
hkrati pa k ustanavljanju novih delovnih mest in s tem k povečanju zaposlenosti v kmetijskem
sektorju. Generacijska pomladitev je eden od ključnih pogojev za hitrejše prestrukturiranje in
povečanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva obenem pa ohranjamo živo in vitalno podeželje.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
- število podprtih mladih kmetov.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 10.000.000 EUR, 2017 - 10.000.000
EUR
Šifra proračunske postavke: 140021, 140022
Ime proračunske postavke: Program razvoja podeželja – 14 – 20 - EU
Ime proračunskega uporabnika : MKGP

NOSILEC: MKGP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Shema plačila za mlade kmete
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen ukrepa je s podporami povečati vitalnost kmetij mladih kmetov ter s tem izboljšati njihovo
konkurenčnost in trajnost v njihovi najranljivejši fazi razvoja podjetniške zamisli. Plačilo spodbuja
mlade k ohranjanju podeželja in povečuje zanimanje med mladimi za vstop v sektor. Plačilo povečuje
finančno stabilnost mladih v kmetijstvu in omogoča strukturne spremembe na področju kmetijstva
kot so starostna pomladitev, krepitev sodelovanja in uvajanje novih tehnologij.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
- število podprtih mladih kmetov,
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- površina s katero upravljajo mladi kmetje (v ha).
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 1.379,870,00 EUR, 2017 - 1.379,870,00
EUR
Šifra proračunske postavke: 140029
Ime proračunske postavke: Neposredna plačila v kmetijstvu - EU
Ime proračunskega uporabnika : MKGP

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: boljše povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela –
odziven in v prihodnost usmerjen sistem izobraževanja in usposabljanja
Nosilca: MIZŠ, MDDSZ
Sodelujoči: MGRT, socialni partnerji

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Prenova sistema poklicnega izobraževanja in pilotna uvedba vajeništva
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V letih 2016 - 2021 bo potekala prenova poklicnega izobraževanja, pri kateri bo poudarek na razvoju
modelov praktičnega usposabljanja, ki bodo prilagojeni razmeram in potrebam v Sloveniji ter se bodo
izvajali v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji. V letu 2016 bodo sprejeta izhodišča za pripravo
izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega
strokovnega izobraževanja, pa tudi izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov.
Pripravljen bo zakon o vajeništvu. Dopolnili se bodo manjkajoči poklicni standardi in kurikuli, katalogi
za praktično izobraževanje in izpitni katalogi, konkretno izpeljali novi modeli v praksi (npr. obdobja
usposabljanja na delovnem mestu) ter izvedla prenova (posodobitev programov, ugotavljanje
uspešnosti na podlagi učnih izidov s poglobljenim sodelovanjem z delodajalci ipd.). Poleg modela s
povečanim številom tednov praktičnega usposabljanja z delom bo razvit tudi model vajeništva z
vsemi elementi od vloge podpornih inštitucij na državni ravni, ustrezno prilagojenih kurikulov, izbire
in usposabljanja delodajalcev, izbire vajeniških šol do ustreznega vrednotenja znanja skupaj z
vmesnimi in zaključnimi izpiti. S pilotno uvedbo vajeništva se namerava Slovenija spoprijeti z izzivi,
ugotovljenimi v preteklosti in povezanimi z neskladjem med kompetencami in znanjem, ter želi tako
povečati privlačnost poklicnega izobraževanja.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
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povečanje vpisa v poklicno in strokovno izobraževanje.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v osnovnih šolah
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen je razvoj in uvedba modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in delom
oziroma okoljem (sektorjem, lokalnim in mednarodnim okoljem), s katerimi se bodo spodbujale in
razvijale kompetence podjetnosti (ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost zaznavanja problemov in
priložnosti, strateškega razmišljanja, kritičnega razmišljanja, prevzemanja tveganja, empatičnega
ravnanja, reševanja problemov, timsko delo) tako pri učiteljih (vključno z ravnatelji) kot pri učencih.
Model bo nadgradnja obstoječih praks, usmerjen v učitelje in učence ter razširitev v slovenski šolski
prostor z vključevanjem strokovne javnosti. Predvidevajo se preizkušanje modelov v osnovnih šolah,
vzpostavitev merljivih kazalnikov učinkov in predlogov za sistemsko ureditev (kaj je na podlagi
evalvacije pozitivno za šolski prostor in kaj se glede na merljive kazalnike ni obneslo), uvedba
modelov v osnovnih šolah, vključno z usposabljanjem, izobraževanjem in moduli za učitelje,
ravnatelje in učence ter evalvacijo in pripravo gradiva, dokumentov, strokovnih podlag.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 320.000 EUR, 2017 - 600.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044,150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v gimnazijah
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Namen je razvoj in implementacija modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in
delom oziroma okoljem (sektorjem, lokalnim in mednarodnim okoljem), s katerimi se bodo
spodbujale in razvijale kompetence podjetnosti (ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost zaznavanja
problemov in priložnosti, strateškega razmišljanja, kritičnega razmišljanja, 'risk taking', empatičnega
ravnanja, reševanja problemov, timsko delo) tako pri učiteljih (vključno z ravnatelji) kot pri učencih.
Model bo nadgradnja obstoječih praks, usmerjen v učitelje in učence ter razširitev v slovenski šolski
prostor z vključevanjem strokovne javnosti, ravnatelje in učence ter evalvacijo in pripravo materialov,
dokumentov, strokovnih podlag.
Predvideva se vzpostavitev partnerstev med šolo in deležniki v lokalnem okolju, s katerimi bi
gimnazija postala središče skupnosti. Za učitelje se predvideva razvoj modulov usposabljanja, s
katerim bi spodbujali uporabo podjetnosti kot transverzalno kompetenco tako v rednem kot izbirnem
delu kurikula. S pridobitvijo kompetenc podjetnosti bi učenci povečali možnosti zaposljivosti.
Učencem se bi v okviru modelov zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med
izobraževanjem, razvoj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj
za večanje možnosti zaposljivosti, razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti (uresničevanje
idej in zamisli, konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s socialnimi partnerji, kulturnimi
institucijami, raziskovalnim sektorjem in lokalnim in mednarodnim okoljem ter gospodarstvom). Šola
kot institucija bo postala odprta v okolje ter njeno osrednje središče.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 320.000 EUR, 2017 - 422.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044,150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v
Sloveniji in posodobitev eVŠ
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen javnega razpisa je z visoko kakovostnimi storitvami poklicne in karierne orientacije na vseh
ravneh formalnega izobraževanja izboljšati odzivnost izobraževalnega sistema in pričakovanja mladih,
pri čemer bo na visokošolski ravni vzpostavljen sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov, ki bo
podlaga za napovedovanje potreb na trgu dela. V okviru informacijskega sistema eVŠ je treba z
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nadgradnjo zagotoviti zajem podatkov o zaposljivosti diplomantov in vzpostaviti oziroma konfigurirati
analitično orodje v okviru eVŠ, ki bo omogočalo spremljanje zaposljivosti diplomantov in bo na voljo
tako oblikovalcem visokošolskih javnih politik (ministrstvom) kot visokošolskim zavodom. Treba je
zagotoviti zajem podatkov v eVŠ o zaposljivosti diplomantov iz evidenc ZZZS (oziroma ZPIZ) o
zaposlenih in iz evidenc ZRSZ o brezposelnih v Republiki Sloveniji. V podporo spremljanju izvajanja
študijskih programov in samoevalvaciji, ki poteka na visokošolskih zavodih, bo analitično orodje
omogočalo tudi spremljanje napredka študentov glede na uspeh ob koncu srednje šole oziroma višje
strokovne šole (vira: Državni izpitni center in CEUVIZ). Za namen spremljanja zaposljivosti
visokošolskih diplomantov v Sloveniji se bodo upoštevali tudi podatki eVŠ o mednarodni izmenjavi
študentov, dodatno pa še podatki o socialni razsežnosti visokega šolstva v Sloveniji – to je vpliv
proračunskih sredstev, ki jih posamezniki prejemajo za štipendije, prehrano, bivanje in prevoz, na
dokončanje študija in s tem na zaposljivost diplomantov - ter vpliv projektov, namenjenih
spodbujanju zaposljivosti posameznika, kot je trenutno Po kreativni poti do praktičnega znanja, pri
katerem študenti v okviru projektnih dejavnosti razvijajo inovativnost, ustvarjalno razmišljanje in
druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež registriranih brezposelnih mladih s terciarno izobrazbo v skupni populaciji brezposelnih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 50.000,00 EUR, 2017 - 185.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150046, 150045, 150047
Ime proračunske postavke:
PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje programa Po kreativni poti do znanja 2015-2020
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen javnega razpisa je izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in
trgom dela oziroma okoljem (sektorjem, lokalnim in mednarodnim okoljem), s katerimi se bodo
mladim zagotovili pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj za
neposredno udejstvovanje pri uresničevanju zamisli in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti
zaposljivosti, razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti (uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem
sodelovanju z gospodarstvom, socialnimi in drugimi partnerji). S pomočjo teh dejavnosti se bodo
posamezniki opremili s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest, kar je tudi v skladu s
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SPS, ki postavlja v središče inovativnost in ustvarjalnost posameznikov. Program je namenjen uporabi
inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov za podporo
razvoju kompetenc, pridobivanju praktičnega znanja in izkušenj študentov (dodiplomskih in
podiplomskih) z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih
zavodov z gospodarstvom, spodbujanju prenosa znanja, uporabe inovativnega, problemskega in
skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podjetij in lokalnih skupnosti oziroma
družbenega okolja, razvoju praktičnih kompetenc ter pridobitvi praktičnega znanja in izkušenj
študentov (dodiplomskih in podiplomskih). S projekti, ki bodo načrtovani v partnerskem sodelovanju
z gospodarstvom, socialnimi in drugimi partnerji, se bo spodbujal prenos znanja v gospodarstvo in s
tem tudi usmerjalo gospodarstvo v razvoj, kar posledično vpliva na večjo prilagodljivost, učinkovitost
in konkurenčnost gospodarstva.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

povprečna doba registriranih brezposelnih diplomantov po področjih izobraževanja, po spolu,

-

število diplomantov terciarnega izobraževanja po področjih izobraževanja mednarodne
standardne klasifikacije izobraževanja (ISCED 97), po spolu,

-

število študentov, ki so vključeni v prakso pri delodajalcu, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 50.000 EUR, 2017 - 4.173.550 EUR
Šifra proračunske postavke: 150044, 150046, 150045, 150047,
Ime proračunske postavke: PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-V-EU; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska
udeležba; PN10.1 - Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU; PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Trgovinsko
zbornico Slovenije bomo sofinancirali ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s
ciljem zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih, spodbujanja podjetij, da sodelujejo pri
oblikovanju bodočega kadra za potrebe gospodarstva, ter zmanjševanja kadrovskega primanjkljaja. V
okviru ukrepa bomo sofinancirali stroške delodajalcem pri praktičnem izobraževanju kadrov na
področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Z ukrepom se sofinancirajo stroški
delodajalcem (materialni stroški, materialni stroški učnega mesta, nadomestilo prehrane med
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praktičnim izobraževanjem, stroški prevoza, delovne in zaščitne obleke), ki z dijaki sklepajo
individualne učne pogodbe. Z ukrepom dobijo dijaki možnost za konkretno delo v delovnem okolju in
za pridobivanje poklicnih kompetenc, delodajalci pa tako izoblikujejo in usposobijo svoj bodoči kader.
V sodelovanju s socialnimi partnerji se spremljajo potrebe trga dela, saj se s tem ukrepom dolgoročno
zagotavlja ustrezno število kadra za potrebe gospodarstva, dijaki poklicnega in strokovnega
izobraževanja se namreč v večjem delu usposabljajo za deficitarne poklice. Namen je tudi pozitivno
vplivati na povečanje deleža vpisanih v poklicno in strokovno izobraževanje.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število srednješolcev, ki so vključeni v prakso pri delodajalcu, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 500.000 EUR, 2017 - 500.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 172410
Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

3.2.2 CILJ: Izboljšanje kakovosti zaposlitev

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: zmanjševanje razširjenosti manj ugodnih oblik zaposlovanja med
mladimi
Nosilec: MDDSZ
Sodelujoči: socialni partnerji

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V okviru ukrepa bo delodajalcem na voljo subvencija ob zaposlitvi mladih za daljši oziroma nedoločen
čas z namenom spodbujanja delodajalcev, da ponudijo mladim stabilnejšo zaposlitev in socialno
varnost.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

povprečna doba registriranih brezposelnih diplomantov po področjih izobraževanja, po spolu,

-

delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih
izobraževanja, po spolu,

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 15. do 24. leta, po spolu (vir: SURS),

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 25. do 29. leta, po spolu (vir: SURS),

-

povprečna čakalna doba mladih v starostnem razredu 15–29 let na prvo zaposlitev, po spolu,

-

delež vključitev brezposelnih mladih v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 2.500.000 EUR, 2017 - 2.500.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150034, 150035, 150036, 150037
Ime proračunske postavke: PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -EU (V), PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -SLO (V), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih
na trg dela - 14-20 -EU (Z), PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - SLO (Z)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Projekt Mediacija in svetovanje delodajalcem
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen projekta je seznanjati osebe na trgu dela, med drugim mlade, z njihovimi pravicami na
področju dela in delovnih razmerij, svetovati delodajalcem na področju delovno pravne zakonodaje
ter razvijati instrumente in storitve za okrepitev nadzornih organov.
Ključne dejavnosti, predvidene pri tem projektu, so: svetovanje, obveščanje, ozaveščanje javnosti,
seznanjanje oseb na trgu dela z njihovimi pravicami na področju dela in delovnih razmerij, razvoj
instrumentov za učinkovitejše delovanje in okrepitev nadzornih organov ter mediacija in svetovanje
delodajalcem.
Ciljne skupine so: institucije na trgu dela, delodajalci, iskalci zaposlitve in brezposelni (med njimi
mladi). Projekt se bo izvajal kot neposredna potrditev operacije.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
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delež mladih zaposlenih za nedoločen čas (15 - 24 let),

-

delež mladih zaposlenih za nedoločen čas (25 - 29 let).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 100.000 EUR, 2017 - 400.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150030, 150031, 150032, 150033
Ime proračunske postavke: PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20 -V-EU, PN 8.1 - Dostop do
delovnih mest - 14-20 -V-SLO, PN 8.1 - Dostop do delovnih mest -14-20 -Z-EU, PN 8.1 - Dostop do
delovnih mest -14-20 -Z-SLO
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Krepitev Inšpektorata RS za delo, Finančne uprave RS in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Vlada Republike Slovenije je na 47. redni seji 23. 7. 2015 sprejela Akcijski načrt v zvezi z organizacijo
in izvedbo opravljanja pripravništev v Republiki Sloveniji (sklep št. 00702-3/2015/51). Akcijski načrt
tako predvideva tudi zaposlitev pripravnikov v navedenih organih v sestavi različnih ministrstev:
Inšpektoratu RS za delo, Finančni upravi RS ter Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin. Namen programa je pod vodstvom mentorstva za samostojno opravljanje dela usposobiti
iskalce prve zaposlitve s terciarno izobrazbo, ki bodo tako pridobili in krepili svoje sposobnosti,
znanje, veščine in spretnosti. Predvideno število vključenih pripravnikov bo 40 v letu 2016 in 40 v letu
2017.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, po spolu,

-

stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let, po spolu,

-

povprečna doba registriranih brezposelnih diplomantov po področjih izobraževanja, po spolu,

-

delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih
izobraževanja, po spolu,

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 15. do 24. leta, po spolu (vir: SURS),

-

stopnja delovne aktivnosti mladih od 25. do 29. leta, po spolu (vir: SURS),

-

povprečna čakalna doba mladih v starostnem razredu 15–29 let na prvo zaposlitev, po spolu,

-

delež vključitev mladih brezposelnih oseb v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne
politike zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 500.000 EUR, 2017 -500.000 EUR
Šifra proračunske postavke: PP 3551
Ime proračunske postavke: Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3.2.3 CILJ: Omogočiti lažje usklajevanje poklicnega ter zasebnega in
družinskega življenja

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: okrepiti dejavnosti za odpravo diskriminacije zaradi materinstva in
starševstva ter za omogočanje lažjega usklajevanja poklicnega ter zasebnega in družinskega življenja
Nosilci: MDDSZ, MIZŠ, Inšpektorat za delo, socialni partnerji

BIVANJSKE RAZMERE MLADIH
4.2.1 CILJ: Zagotavljanje kapacitet in sistemsko urejena dostopnost stanovanj
za mlade

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: priprava pravnih podlag za zagotovitev stanovanj za mlade
Nosilec: MOP

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zagotovitev ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko
vprašanje – pilotni projekt
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V Akcijskem načrtu izvajanja projektov 2015-2025 je v poglavju Shema za mlade predvideno
zagotavljanje ugodnih najemnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje v obliki

47

pilotnega projekta. Pilotni projekt se financira iz tekočih sredstev in materialnih stroškov
Stanovanjskega sklada RS.
Nabor stanovanj se bo sprotno dopolnjeval z razpoložljivimi stanovanji SSRS in drugih akterjev, pri
čemer se bodo poskušala zagotoviti stanovanja na območjih, na katerih je povpraševanje mladih
največje.
Ob začetku pilotnega projekta bo v nabor stanovanj vključenih šest praznih stanovanj v lasti
Stanovanjskega sklada RS, in sicer dve sv Borovnici, dve stanovanji v Kranju in dve v Mariboru.
Stanovanja bodo funkcionalno opremljena (minimalna kuhinja, osnovne omare, postelje) in se bodo
oddajala po neprofitni najemnini.
Na podlagi odziva in potreb mladih se bo oblikoval dolgoročni načrt zagotavljanja zadostnega števila
stanovanj na območjih, na katerih bodo izkazane potrebe po taki ponudbi.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število najemnih stanovanj za mlade.

NOSILCA: MOP in Stanovanjski sklad RS
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zagotavljanje stanovanjskih skupnosti za mlade – pilotni projekt
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Stanovanjske skupnosti mladih so nova oblika sobivanja, namenjena mladim, ki končajo študijsko pot
in ne izpolnjujejo več pogojev za bivanje v študentskih domovih ter mladim, ki ne študirajo in se
vseeno želijo osamosvojiti. Ta oblika bivanja ni namenjena dolgoročni stanovanjski oskrbi, temveč kot
prva pomoč pri zagotavljanju bivalne osamosvojitve mladih; predvidena bo časovna ali starostna
omejitev bivanja.

SSRS, MOP, občine in drugi predvidoma v letu 2016 pripravijo pilotni projekt v obliki javno-zasebnega
partnerstva. Na podlagi izkušenj tega projekta, se pripravijo shema in vzpostavijo mehanizmi SSRS za
financiranje zgradnje bivalnih skupnosti (2017).
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število zagotovljenih stanovanjskih skupnosti za mlade.

NOSILEC: MOP, Stanovanjski sklad RS, lokalne skupnosti in lokalni stanovanjski skladi ter
stanovanjske organizacije
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Najem s poznejšim odkupom
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
SSRS, MOP in druge NSO preverijo povpraševanje po takem instrumentu in pripravijo potrebne
spremembe zakonodaje – pri tem se upošteva, da se mora vsako javno prodano stanovanje
nadomestiti z novim.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število stanovanj, ki so oddana na ta način.

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Deljeno lastništvo stanovanja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
SSRS s pilotnim projektom na nekaj stanovanjih (2017) preveri povpraševanje po takem ukrepu in
njegovo ustreznost.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število stanovanj v deljenem lastništvu.

4.2.2 CILJ: Dostopnost stanovanj za mlade in vzpostavitev podpornih
mehanizmov

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: vzpostavitev ugodnejših stanovanjskih kreditov za mlade

Nosilec: MF

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: okrepitev in spodbujanje trga javnih najemnih stanovanj (in s tem
posledično uravnavanje cen tržnih najemnin)
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Nosilca: MOP in MF

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javna služba za najemniško upravljanje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pripravita se reorganizacija Stanovanjskega sklada RS in pilotni projekt za izvajanje te službe. Na
podlagi pilotnega projekta se oceni potreba po zagotavljanju kritja potencialnih izgub Stanovanjskega
sklada RS zaradi neplačil najemnin in stroškov najemnikov stanovanj ter se ugotovi, ali je treba
spremeniti zakonodajo in razširiti pristojnosti sklada.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež najemnikov med mladimi.

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: ustreznejša uporaba praznih stanovanj

Nosilec: MOP

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprememba SZ-1 in izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V letu 2016 se bodo pripravila izhodišča za novo stanovanjsko zakonodajo, oblikovana na podlagi
Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025. Predvidene so višje inšpekcijske
kazni in povečanje števila stanovanjskih inšpektorjev.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število nezasedenih stanovanj.

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: spodbujanje alternativnih oblik bivanja – stanovanjske kooperative
Nosilci: MOP, lokalne skupnosti
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NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Zagotavljanje stanovanjskih skupnosti za mlade skozi stanovanjske kooperative – pilotni projekt
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Z ukrepi na različnih področjih država odpira možnost za uvajanje novih alternativnih oblik bivanja, ki
bodo prispevale k doseganju zastavljenih ciljev za izboljšanje stanovanjske oskrbe. Kot takšne
alternativne oblike bivanja se danes že predstavljajo možnosti oblikovanja stanovanjskih kooperativ
za potrebe gradnje cenovno dostopnih najemnih stanovanj, ki hkrati ustrezajo željam njihovih
uporabnikov (lokacija, oprema, prostornost, kvadratura). Stanovanjske zadruge so v večini najbolj
razvitih industrijskih držav takoj za javnimi stanovanjskimi skladi glavne ponudnice najemnih
stanovanj po ugodnejši najemni ceni. Stanovanjske zadruge delujejo na podlagi vlaganja sredstev po
principu zadružništva. Zemljišče za gradnjo stanovanj pod ugodnejšimi pogoji (dolgoročni najem)
pridobi na podlagi dogovora z lokalno skupnostjo.
Stanovanjske kooperative se bodo spodbujale skozi javno-zasebnega partnerstvo pri izpeljavi
pilotnega projekta zagotavljanja stanovanjskih skupnosti za mlade - predvidoma v letu 2017. Na
osnovi izkušenj pilotnega projekta, se bodo nato pripravili predlogi sistemskih rešitev za spodbujanje
stanovanjskih kooperativ.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število ustanovljenih stanovanjskih kooperativ.

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: okrepitev mehanizmov podpore Stanovanjskega sklada RS, da bi
poleg mladih družin vključeval kot ciljno populacijo tudi mlade pare, samske mlade in mlade po
odpustu iz vzgojno-izobraževalnega zavoda in rejništva, ter vzpostavitev novih
Nosilec: MOP in SSRS
NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Omenjene ciljne skupine – mladi pari, samski mladi in ostali – bodo vključene v zgoraj navedene
pilotne projekte: zagotovitev ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo
stanovanjsko vprašanje; pilotni projekt zagotavljanja stanovanjskih skupnosti in pilotni projekt
deljenega lastništva.
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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-

število (delež) mladih parov, samskih mladih in ostalih, ki jim je bilo zagotovljeno stanovanje
(skozi pilotne projekte).

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: delovanje informacijske točke (možna internetna stran), kjer bi mladi
na enem mestu lahko izvedeli za vse možnosti in načine pridobitve stanovanja (o načinih in akterjih
kreditiranja, pogojih za dodelitev neprofitnega stanovanja, pogojih za pridobitev subvencije itd.,
praktičnih vidikih bivanja ter pravicah in dolžnostih na tem področju)
Nosilec: mladinski sektor

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: izvedba evalvacij učinkovitosti obstoječih ukrepov pomoči
zagotavljanja dostopa stanovanj za mlade
Nosilec: MOP

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spremljanje učinkov ukrepov in doseganje ciljev stanovanjske politike
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V 2016 in 2017 ni predvideno tovrstno spremljanje – kazalniki (določeni prilogi 2 v ReNSP 2015-2025)
se bodo ovrednotili po petih letih od sprejetja dokumenta (predvidoma 2020).
Vsi pilotni projekti se bodo spremljali in imajo opredeljene kazalnike.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

izvedeno število evalvacij.

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
5.2.1 CILJ: Spodbujanje redne telesne dejavnosti, uravnoteženega
prehranjevanja in vzdrževanja priporočene telesne teže med mladimi (15–29
let)
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PRIORITETNO PODPODROČJE 1: zagotavljanje sistemskih pogojev za redno telesno dejavnost
Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: MZ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in priprava
akcijskega načrta 2016/17
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 bo prispeval k boljši
kakovosti življenja in boljšemu zdravju mladih. Program posebej opredeljuje ukrepe, namenjene
mladim, v poglavju o zdravem in varnem prehranjevanju ter koristih telesne dejavnosti.
Nacionalni program obravnava te ključne izzive na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti za
zdravje:
-

zagotavljanje lokalne trajnostne oskrbe prebivalcev Slovenije z varno in kakovostno hrano;

spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje v celotnem
življenjskem obdobju ter omogočanje zdrave izbire potrošniku;
krepitev enakosti v zdravju, tudi z ukrepi za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za
telesno dejavnost za zdravje;
-

uspešno posredovanje znanj in veščin o:

zdravem in varnem prehranjevanju za vse skupine prebivalstva s posebnim poudarkom na
bodočih starših, prehranjevanju nosečnic, pridobivanju veščin o dojenju in zdravi prehrani majhnih
otrok in starejših;
koristih telesne dejavnosti in priporočilih glede prilagojenosti posameznim ciljnim skupinam
(pogostost, intenzivnost, vrsta dejavnosti in varnost).
Več o Akcijskem načrtu za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem (2015-2020) je na voljo na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/okolje_in_otroci/_ak
cijski_nacrt_strategija_okolje_in_otroci_090715_.pdf.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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delež mladih, ki so redno telesno dejavni in gibalno zmogljivi, po spolu,

-

delež mladih, ki uživajo priporočene količine sadja in zelenjave, po spolu,

-

delež mladih, ki uživajo sladke pijače in sladkarije, po spolu,

-

delež mladih, ki redno zajtrkujejo, po spolu,

-

delež mladih s čezmerno težo in debelostjo, po spolu.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Umestitev športne vzgoje kot obveznega predmeta v prvi letnik vseh študijskih programov
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Z uvedbo bolonjske reforme je bila iz rednih študijskih programov izključena športna vzgoja, kar je v
popolnem nasprotju s potrebami današnje mladine. Med mladino je vse bolj razširjen tako imenovani
sedeči način življenja, izjemno se povečuje delež čezmerno težkih in debelih, zmanjšuje pa se njihova
gibalna kompetentnost. Naloga države predvsem zagotavljanje ustrezne količine vadbe znotraj
rednega učnega, v tem primeru študijskega procesa in izboljšanje njene kakovosti.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so redno telesno dejavni, po spolu.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Priprava nacionalnih smernic za priporočen obseg, trajanje in intenzivnost telesne dejavnosti, za
posamezne starostne skupine prebivalcev RS
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V Sloveniji se uporabljajo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije glede obsega, trajanja in
intenzivnosti telesne dejavnosti za posamezne starostne skupine prebivalstva. Ta priporočila za
Republiko Slovenijo, kjer imamo že nadpovprečno razvit sistem področja telesne dejavnosti, niso
ustrezna ter jih je zato za dvig telesne zmogljivosti in gibalne učinkovitosti prebivalstva nujno treba
nadgraditi. Ministrstvo bo pri tem medresorsko povezalo strokovnjake s področij, ki se posredno ali
neposredno nanašajo na obravnavano problematiko.
Ukrep je usmerjen k doseganju teh ciljev:
–
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povečanje telesne zmogljivosti in gibalne učinkovitosti mladih v starosti od 15 do 29 let,

–
vzpostavitev medsektorskega sodelovanja s strokovnjaki s področja športa, vzgoje, zdravstva,
prometa itd.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so redno telesno dejavni, po spolu.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi spodbujanja gibanja za zdravje – sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja
2016
Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih. Programi
prispevajo k povečanju deleža mladih, ki so telesno dejavni in se redno/vsakodnevno gibljejo.
Usmerjeni so na ozaveščanje o pomenu vzdrževanja normalne telesne teže z zdravim načinom
prehranjevanja in redno telesno dejavnostjo ter na učenje praktičnih veščin in pridobivanje znanja na
tem področju.
Ti programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju javnega
zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z dvoletnimi javnimi razpisi s področja javnega
zdravja. Dosegljivi so na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje_preprecevanje_bolezni_in_krepitev_zd
ravja/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja/.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so redno telesno dejavni in gibalno zmogljivi, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 89.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotavljanje sistemskih pogojev za uravnoteženo prehranjevanje
mladih 15–29 let
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Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MKGP

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in priprava
akcijskega načrta 2016/17
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 bo prispeval k boljši
kakovosti življenja in boljšemu zdravju mladih. Program posebej opredeljuje ukrepe, namenjene
mladim, v poglavju o zdravem in varnem prehranjevanju ter koristih telesne dejavnosti.
Nacionalni program obravnava te ključne izzive na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti za
zdravje:
-

zagotavljanje lokalne trajnostne oskrbe prebivalcev Slovenije z varno in kakovostno hrano;

spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje v celotnem
življenjskem obdobju ter omogočanje zdrave izbire potrošniku;
krepitev enakosti v zdravju, tudi z ukrepi za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za
telesno dejavnost za zdravje;
-

uspešno posredovanje znanj in veščin o:

zdravem in varnem prehranjevanju za vse skupine prebivalstva s posebnim poudarkom na
bodočih starših, prehranjevanju nosečnic, pridobivanju veščin o dojenju in zdravi prehrani majhnih
otrok in starejših;
koristih telesne dejavnosti in priporočilih glede prilagojenosti posameznim ciljnim skupinam
(pogostost, intenzivnost, vrsta dejavnosti in varnost).
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so redno telesno dejavni in gibalno zmogljivi, po spolu,

-

delež mladih, ki uživajo priporočene količine sadja in zelenjave, po spolu,

-

delež mladih, ki uživajo sladke pijače in sladkarije, po spolu,

-

delež mladih, ki redno zajtrkujejo, po spolu,

-

delež mladih s čezmerno težo in debelostjo, po spolu.
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Več o Akcijskem načrtu za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem (2015-2020) je na voljo na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/okolje_in_otroci/_ak
cijski_nacrt_strategija_okolje_in_otroci_090715_.pdf.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane – sofinanciranje programov varovanja in
krepitve zdravja 2016
Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnemu programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 20152025
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih, njihovih otrok in
posledično aktivne populacije ter starejših odraslih. Usmerjeni so na ozaveščanje o pomenu
vzdrževanja normalne telesne teže z zdravim načinom prehranjevanja in redno telesno dejavnostjo
ter učenje praktičnih veščin in pridobivanje znanja na tem področju.
Ti programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju javnega
zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z dvoletnimi javnimi razpisi s področja javnega
zdravja. Dosegljivi so na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje_preprecevanje_bolezni_in_krepitev_zd
ravja/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja/.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki uživajo priporočene količine sadja in zelenjave, po spolu,

-

delež mladih, ki uživajo sladke pijače in sladkarije, po spolu,

-

delež mladih, ki redno zajtrkujejo, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 113.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje
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NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spremljanje s svetovanjem in ugotavljanje skladnosti jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah s strokovnimi usmeritvami Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnem programu o prehrani in
telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013) v 20. členu določa: 1. strokovno spremljanje, s
katerim se ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami (Smernice zdravega
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojnoizobraževalnih ustanovah), ter 2. strokovno svetovanje vrtcem, šolam in dijaškim domovom o zdravi
prehrani. Nalogo izvajajo strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja RS ter območnih zavodov za
zdravstveno varstvo.
Strokovno spremljanje šolske prehrane s svetovanjem je pomembna dejavnost javnega zdravja, s
katero je omogočeno udejanjanje prehranskih smernic za otroke in mlade v sistemu organizirane
šolske prehrane. Poleg zagotavljanja spremljanja kakovosti obrokov naloga omogoča tudi širjenje
aktualnih strokovnih vsebin s področja prehrane, gibanja in zdravja otrok in mladostnikov, ki so lahko
za pedagoške delavce podlaga za zdravstveno-vzgojno delo z otroki in mladostniki.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki uživajo priporočene količine sadja in zelenjave, po spolu,

-

delež mladih, ki uživajo sladke pijače in sladkarije, po spolu,

-

delež mladih, ki redno zajtrkuje, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: Financiranje je zagotovljeno v sklopu javne
službe NIJZ in njegovih območnih enot.
Šifra proračunske postavke: 7084
Ime proračunske postavke: Izvajanje javne službe na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in
območnih enotah
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: zagotavljanje sistemskih pogojev za spremljanje in ukrepanje pri
mladih v starosti 15–29 s prekomerno telesno težo ali debelostjo
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ
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NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in priprava
akcijskega načrta 2016/17
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 bo prispeval k boljši
kakovosti življenja in boljšemu zdravju mladih. Program posebej opredeljuje ukrepe, namenjene
mladim, v poglavju o zdravem in varnem prehranjevanju ter koristih telesne dejavnosti.
Nacionalni program obravnava te ključne izzive na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti za
zdravje:
-

zagotavljanje lokalne trajnostne oskrbe prebivalcev Slovenije z varno in kakovostno hrano;

spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje v celotnem
življenjskem obdobju ter omogočanje zdrave izbire potrošniku;
krepitev enakosti v zdravju, tudi z ukrepi za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za
telesno dejavnost za zdravje;
-

uspešno posredovanje znanj in veščin:

zdravem in varnem prehranjevanju za vse skupine prebivalstva s posebnim poudarkom na
bodočih starših, prehranjevanju nosečnic, pridobivanju veščin o dojenju in zdravi prehrani majhnih
otrok in starejših;
koristih telesne dejavnosti in priporočilih glede prilagojenosti posameznim ciljnim skupinam
(pogostost, intenzivnost, vrsta dejavnosti in varnost)
Več o Akcijskem načrtu za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem (2015-2020) je na voljo na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/okolje_in_otroci/_ak
cijski_nacrt_strategija_okolje_in_otroci_090715_.pdf.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so redno telesno dejavni in gibalno zmogljivi, po spolu,

-

delež mladih, ki uživajo priporočene količine sadja in zelenjave, po spolu,

-

delež mladih, ki uživajo sladke pijače in sladkarije, po spolu,

-

delež mladih, ki redno zajtrkujejo, po spolu,
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-

delež mladih s čezmerno težo in debelostjo, po spolu.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI:
Dopolnitev Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
MIZŠ že vrsto let financira meritve za športno-vzgojni karton, ki zaradi njegovega več desetletnega
izvajanja omogoča izjemen vpogled v telesni in gibalni razvoj otrok in mladine v Republiki Sloveniji
skozi čas ter je tako izvrsten kazalnik stanja slovenske družbe na tem področju. Trenutno se meritve
sofinancirajo prek sistema javnih naročil, vendar je treba za ta projekt, ki je ključnega pomena tudi za
uresničevanje dveh ciljev NPM in številnih ciljev NPŠ, zagotoviti sistemski in trajnejši način
financiranja, in sicer tako da se:
v ustreznem členu ZOFVI doda določba:
-

sredstva za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine na nacionalni ravni.

Ukrep nima finančnih posledic, ker sofinanciranje že poteka, gre le za ustreznejšo sistemsko rešitev,
ki bi zagotovila stabilnost projekta in varnost podatkov, kar pa lahko sedanji postopek javnih naročil
ogrozi.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

umestitev dopolnilne določbe o načinu financiranja sistemskega spremljanja telesnega in
gibalnega razvoja otrok in mladine v Republiki Sloveniji z meritvami za športno-vzgojni karton
v Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Projekt »Mladi za mlade«
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Projekt Mladi za mlade je usmerjen k dijakom in okolju srednjih strokovnih in poklicnih šol, kar ni bilo
izbrano naključno. Raziskave na področju telesne zmogljivosti in življenjskega sloga dijakov poklicnih
in strokovnih srednjih šol v Sloveniji namreč kažejo na izjemno skrb vzbujajoče stanje. Odraščajoča
mladina je po teh podatkih družbena skupina, ki je podvržena izjemno visokemu socialnemu
tveganju, saj gre za osebe, ki jih v odrasli dobi pesti največ kroničnih bolezni, imajo največje število ur
bolniških odsotnosti z dela, njihova delovna učinkovitost je nizka, zaradi čezmerne teže so slabše
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storilni in težje zaposljivi. Obsežna študija slovenskih raziskovalcev pa ugotavlja, da se stanje celo
poslabšuje.
Uvedba dodatnih, brezplačnih ur športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem procesu te skupine
mladih, kar predvideva projekt Mladi za mlade, je zato tudi učinkovit preventivni ukrep s trajnostnimi
in sinergijskimi učinki (javno zdravje, preprečevanje socialne izključenosti).
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so redno telesno dejavni, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000,00 EUR, 2017 - 600.000,00
EUR
Šifra proračunske postavke: 150040, 150042, 150041, 150043
Ime proračunske postavke: PN8.2 – Znižanje brezposelnosti mladih -14-20-V-EU, PN8.2 – Znižanje
brezposelnosti mladih -14-20-V-slovenska udeležba, PN8.2 – Znižanje brezposelnosti mladih -14-20-ZEU, PN8.2 – Znižanje brezposelnosti mladih -14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : MIZŠ

5.2.2 CILJ: Preprečevanje kajenja in prvih poskusov kajenja, tvegane in
škodljive rabe alkohola in prepovedanih drog, zagotavljanje zdrave in varne
zabave mladih ter obvladovanje nasilja, povezanega s športom, in vandalizma

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjševanje tvegane in
škodljive rabe alkohola
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MKGP, MNZ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola - sofinanciranje programov varovanja in
krepitve zdravja 2016
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola so usmerjeni k obveščanju, izobraževanju
in ozaveščanju mladih o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola, k preprečevanju vožnje pod
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vplivom alkohola z namenom zmanjševanja z alkoholom povezanih smrtnih primerov, telesnih
poškodb in gmotne škode v cestnem prometu ter k preprečevanju tveganega in škodljivega pitja v
pivskih okoljih, v katerih se zadržujejo mladi.
Navedeni programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju
javnega zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z dvoletnimi javnimi razpisi s področja
javnega zdravja. Dosegljivi so na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje_preprecevanje_bolezni_in_krepitev_zd
ravja/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja/.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki ne pijejo alkoholnih pijač, po spolu,

-

delež mladih, ki ne pijejo alkoholnih pijač redno, po spolu,

-

delež mladih, ki ne pijejo tvegano ali škodljivo, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 165.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: zagotavljanje sistemskih pogojev za spodbujanje nekajenja mladih in
prenehanje kajenja mladih
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Priprava nove zakonodaje, ki bo omejevala dostopnost tobačnih in povezanih izdelkov
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Nova zakonodaja predvideva dodatne ukrepe omejevanja dostopnosti in dodatne omejitve
oglaševanja tobaka ter vključuje tudi prenos Direktive 2014/40/EU o proizvodnji, predstavitvi in
prodaji tobačnih in povezanih izdelkov.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
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-

delež mladih, ki ne kadijo, po spolu,

-

delež mladih, ki opustijo kajenje oz. so prenehali kaditi, po spolu.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi zmanjševanja rabe tobaka - sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja 2016
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Programi zmanjševanja rabe tobaka so usmerjeni k preprečevanju začetka kajenja pri mladih in
doseganju večjega deleža posameznikov, ki bodo prenehali kaditi.
Navedeni programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju
javnega zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z dvoletnimi javnimi razpisi s področja
javnega zdravja. Dosegljivi so na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje_preprecevanje_bolezni_in_krepitev_zd
ravja/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja/.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki ne kadijo, po spolu,

-

delež mladih, ki opustijo kajenje oziroma so prenehali kaditi, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 90.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za zdravje

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah ter
preprečevanje ponudbe prepovedanih drog
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MNZ

NOSILEC: MZ
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Akcijskega načrta za obdobje 2015 - 2016 Resolucije o nacionalnem programu na
področju drog 2014 - 2020
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Poslanstvo Akcijskega načrta za obdobje 2015 - 2016 Resolucije o Nacionalnem programu na
področju drog 2013 – 2020 je spodbujati preventivo na področju drog in različne programe
zmanjševanja povpraševanja po drogah ter ob tem upoštevati preventivne dejavnosti kot celostne
pristope, ki upoštevajo tudi sočasno izvajanje ukrepov za preprečevanja uporabe alkohola in tobaka,
da bi tako zmanjševali število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo in preprečevali prvi stik
z drogami ter zvišali starostno mejo prvega stika.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki posegajo po prepovedanih drogah, po spolu.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja 2016
Ukrep sledi Akcijskemu načrtu za obdobje 2015-2016 Resolucije o Nacionalnem programu na
področju drog 2014-2020
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Programi so usmerjeni k ozaveščanju o škodi zaradi uporabe prepovedanih drog v skupinah z večjim
tveganjem, vključno z ozaveščanjem o tveganem spolnem vedenju ob uporabi drog, k ozaveščanju o
škodi zaradi uporabe inhalantov in učinkovitejšemu ukrepanju v zvezi z novimi vzorci uporabe drog.
Navedeni programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju
javnega zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z dvoletnimi javnimi razpisi s področja
javnega zdravja. Dosegljivi so na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje_preprecevanje_bolezni_in_krepitev_zd
ravja/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja/.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki posegajo po prepovedanih drogah, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 170.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
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Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: zagotavljanje sistemskih pogojev za zdravo in varno zabavo mladih,
obvladovanje nasilja, povezanega z javnimi prireditvami in športom, ter vandalizma
Nosilca: MNZ, Policija
Sodelujoči: MGRT, MIZŠ, MZ, MO, URSZR (Uprava RS za zaščito in reševanje), MP

NOSILEC: MNZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Preprečevanje kršitev in strokovno ukrepanje policije na javnih zbiranjih, na katerih je največ
mladih. Izboljšanje ukrepanja pri prekrških medvrstniškega nasilja

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Policija mora upoštevati namen in ukrepe (predvidoma v letu 2016 sprejete) Konvencije Sveta Evrope
o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na športnih prireditvah, zlasti nogometnih
tekmah, ki nadomešča dosedanjo Evropsko konvencijo o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na
športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah. Zagotoviti mora učinkovito in strokovno
ukrepanje pri vzpostavitvi javnega reda in miru na različnih javnih zbiranjih, ko je stopnja ogroženosti
ljudi zaradi množične kršitve ali uporabljenih sredstev visoka. Ob tem se upošteva tudi vloga
mladinskih organizacij.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število prekrškov na javnih prireditvah, ki jih stori organizator javne prireditve,

-

število prekrškov in kaznivih dejanj na javnih prireditvah, ki jih storijo mladi,

-

število prekrškov in kaznivih dejanj vandalizma mladih,

-

Število prekrškov medvrstniškega nasilja.

5.2.3 CILJ: Krepitev skrbi za spolno in reproduktivno zdravje mladine ter
načrtovanje družine
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PRIORITETNO PODPODROČJE 8: zagotavljanje sistemskih pogojev za izboljšanje spolnega in
reproduktivnega zdravja mladih
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi preprečevanja okužbe z virusom HIV/AIDS – sofinanciranje programov varovanja in
krepitve zdravja 2016
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Osveščanje o pomenu reproduktivnega zdravja s poudarkom na virusu HIV in drugih spolno
prenosljivih boleznih ter izvajanje delavnic za to populacijo, dejavnosti ob 1. decembru, svetovnem
dnevu boja proti aidsu. Ukrep bo prispeval k večji ozaveščenosti ter povečani skrbi za spolno in
reproduktivno zdravje mladih.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

incidenca spolno prenosljivih okužb pri mladih, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 70.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

5.2.4 CILJ: Krepitev pozitivnega duševnega zdravja med mladimi in
zmanjševanje umrljivosti zaradi samomora med mladimi

PRIORITETNO PODPODROČJE 9: zmanjšati število otrok in mladih, ki storijo poskus samomora ali
samomor
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MNZ
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NOSILEC: MDDSZ
IME UKREPA/INSTRUMENTA/
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov s podpodročji:
-

mreža programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih
drog in osebam, ki so se znašle v socialni stiski zaradi alkoholizma ali drugih oblik zasvojenosti
(motnje hranjenja, igre na srečo ipd.) - svetovalnica za motnje hranjenja;

-

mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter
mreža programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:

telefon za otroke in mladostnike, telefoni za svetovanje v duševni stiski;
-

mreža programov na področju duševnega zdravja:

informacijski in svetovalni programi s terenskim delom.
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Z javnim razpisom se sofinancirajo večletni in enoletni programi socialnega varstva v okviru katerih se
izvajajo programi: svetovalnica za motnje hranjenja, v kateri je približno 90 odstotkov uporabnikov
starih od 11 do 29 let, mreža programov pisarn za svetovanje in informiranje (14 svetovalnic) v
katerih med drugim svetujejo tudi glede preprečevanja samomorov. V letu 2014 je bilo 65
preventivnih delavnic za mlade v OŠ, delovali so Tom telefon za otroke in mladostnike in dva telefona
za klic v duševni stiski.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število izvedenih programov, višina sredstev iz integralnega proračuna.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 226.000 EUR
Šifra proračunske postavke: PP 2485, PP 4072, PP 4075
Ime proračunske postavke: Socialna rehabilitacija zasvojenih (2485), Eksperimentalni in razvojni
programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja (4072), Programi
duševnega zdravja (4075)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PRIORITETNO PODPODROČJE 10: razvoj mehanizmov za zgodnjo prepoznavo in obravnavo mladih s
težavami v duševnem zdravju
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MNZ
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NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprejetje Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Poslanstvo Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja je ohranjati in izboljšati
zdravstveno stanje celotne populacije s posebnim poudarkom na podpori ranljivih skupin, s končnim
ciljem dviga kakovosti življenja prebivalcev Slovenije.
Posebni prednostni področji resolucije sta preprečevanje samomorilnega vedenja ter promocija
duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število otrok in mladih, ki storijo samomor, po spolu.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi krepitve duševnega zdravja mladih - sofinanciranje programov varovanja in krepitve
zdravja 2016
Ukrep sledi predlogu Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja.
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V okviru javnega razpisa za programe varovanja in krepitve zdravja so programi namenjeni:
podpiranju, razvijanju, izvajanju, spodbujanju dejavnosti in programov za preprečevanje
duševnih motenj in samomorilnega vedenja za podporna okolja npr. vzgojno-varstvene in
izobraževalne ustanove;
-

svetovanju za prvo psihološko pomoč mladostnikom v prehodni duševni stiski;

zgodnjemu prepoznavanju samomorilno ogroženih oseb in izboljšanju prepoznavanja
samomorilne ogroženosti.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število otrok in mladih, ki storijo samomor, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 32.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
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Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

5.2.5 CILJ: Zagotavljanje višje ravni varnosti in zdravja pri delu za mlade
delavce

PRIORITETNO PODPODROČJE 11: ozaveščanje delodajalcev, mentorjev in nadzornikov o tveganjih in
ukrepih, povezanih z delom mladih delavcev, ter spodbujanje kulture varnosti pri mladih, vključno z
uvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje
Nosilec: MDDSZ
Sodelujoči: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalni inštitut za javno zdravje, UKC
Ljubljana – Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, socialni partnerji, strokovnjaki s
področja varnosti in zdravja pri delu

NOSILEC: MDDSZ
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Program Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Med ključnimi dejavnostmi programa Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje
so:
-

seminarji o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti vzgoje in izobraževanja,
namenjeni ravnateljem, učiteljem in vzgojiteljem;

-

tematske delavnice in izobraževalne predstave o osnovah varnosti in zdravja pri delu,
namenjene dijakom, učencem in otrokom v vrtcih;

-

vodene razprave študentov ob ogledu dokumentarnih filmov s področja varnosti in zdravja
pri delu;

-

distribuiranje priročnika Varen začetek in DVD-jev s poučnimi animiranimi filmi o Napu;

-

spodbujanje uporabe spletnega orodja Napo za učitelje, namenjenega olajšanju vključevanja
varnosti in zdravja pri delu v šolski kurikul.

Navedene dejavnosti prispevajo k dvigu varnostne kulture med otroki in mladino ter ozaveščanju
pedagoških delavcev o pomenu poučevanja o tveganjih v delovnem okolju.
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Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število in delež nezgod pri delu, v katerih so udeleženi delavci, stari od 15 do 29 let,

-

število seminarjev, delavnic, izobraževalnih predstav, razprav ob ogledu dokumentarnih
filmov in drugih dejavnosti, namenjenih izboljšanju varnostne kulture med mladimi,

-

število razdeljenih priročnikov Varen začetek in DVD-jev s poučnimi animiranimi filmi o
Napu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 57.600 EUR
Šifra proračunske postavke: 3675, 6208
Ime proračunske postavke: Evropski teden varnosti in zdravja pri delu ter tekmovanje za dobro
prakso, Promocija varnosti in zdravja pri delu
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

* Del omenjenih dejavnosti bo sofinancirala tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EUOSHA) prek svojih shem:
ECAP 2016 in ECAP 2017 ter
ARPP 2016 in ARPP 2017.
Sheme temeljijo na zagotavljanju brezplačnega blaga in storitev po sistemu kreditnih točk.

5.2.6 CILJ: Izboljšanje prometne varnosti ter zmanjšanje števila poškodb in
smrti mladih v prometu

PRIORITETNO PODPODROČJE 12: zagotavljanje sistemskih pogojev za izboljšanje prometne varnosti
mladih
Nosilec: Javna agencija RS za varnost prometa (MZI)
Sodelujoči: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Strategija kulture vedenja in vzgoje za varno mobilnost otrok in mladostnikov v vzgoji in
izobraževanju
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Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do
2022 se je oblikovala delovna skupina za pripravo Strategije kulture vedenje in vzgoje za varno
mobilnost otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport konec leta 2015. V delovni skupini sodelujejo predstavniki strokovnih delavcev v vrtcu, osnovni
in srednji šoli, predstavniki prometne stroke, Javne agencije RS za varnost prometna, nevladne
organizacije in društva.
Prometna vzgoja in prometna kultura sta kot kroskurikularno, interdisciplinarno področje opredeljeni
v Kurikulu za vrtce, učnih načrtih v osnovni šoli ter pri obveznih in neobveznih izbirnih vsebinah v
srednji šoli, v interesnih dejavnostih, dnevih dejavnosti, tehniških dneh, preventivnih akcijah,
projektih, natečajih.
V vzgojno-izobraževalnih zavodih, to je v vrtcih in šolah, želimo pri otroku razviti spretnosti in veščine
za obvladovanje različnih prometnih situacij kot pešec, sopotnik, kolesar, usposobiti otroka za čim
varnejše vedenje v različnih prometnih situacijah ter usposobiti učenca v osnovni šoli za opravljanje
kolesarskega izpita in varno vedenje v prometu kot kolesar ter razviti odgovoren odnos do sebe,
drugih ljudi in okolja ter moralne norme, pomembne za varen promet.
Ob preventivni akciji Varen začetek šole MIZŠ obvesti vse vzgojno-izobraževalne zavode, z okrožnico,
s katero jih spomni na vključevanje vsebin cestno-prometne varnosti oz. varne mobilnosti v redni
pouk, dneve dejavnosti, da aktivnosti povežejo z drugimi vsebinami, in jim priporoča, da jih tudi
umestijo v letni delovni načrt ter pripravijo načrt šolskih poti.
S Strategijo kulture vedenje in vzgoje za varno mobilnost otrok in mladostnikov v vzgoji in
izobraževanju želimo izboljšati varnost otrok in mladostnikov v prometu, vedenje v prometu,
spodbuditi k razvoju trajne mobilnosti, otrokom in mladostnikom približati različne vidike, ki so
povezani z varno mobilnostjo: zdravje, gibanje, okolje, ekologijo, družbo, ter skozi razvoj socialnih,
gibalnih kompetence prispevati k boljši pismenosti na področju varne mobilnosti.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

razmerje med številom smrti v prometu pri mladih med 15. In 29. Letom in celotnim
prebivalstvom.

5.2.7 CILJ: Izboljšanje potovalnih navad med mladimi kot zaveza k trajnostni
mobilnosti

PRIORITETNO PODPODROČJE 13: povečanje števila mladih, ki uporabljajo javni potniški promet
Nosilec: MZI
Sodelujoči: MIZŠ
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NOSILEC: MZI
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic javnega prevoza
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
S subvencioniranjem vozovnic se mladi spodbujajo, da zaradi cenovno ugodnejšega prevoza
uporabljajo JPP namesto osebnega avtomobila.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število mladih, ki uporabljajo subvencionirani javni prevoz v tekočem šolskem letu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 – 38.600.000 EUR, 2017- 38.600.000
EUR
Šifra proračunske postavke: 978610
Ime proračunske postavke: Gospodarske javne službe v linijskem prometu
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za infrastrukturo

5.2.8 CILJ: Zmanjševanje vplivov spreminjajočega se okolja na zdravje mladih

PRIORITETNO PODPODROČJE 14: vključevanje mladih v oblikovanje, izvajanje in vrednotenje
programov krepitve zdravja, povezanih z okoljem
Nosilec: MOP
Sodelujoči: Nacionalni inštitut za javno zdravje, MIZŠ, MZiP, Agencija RS za okolje

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem 2015-2020
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20152020 podrobno opredeljuje prednostna področja glede na tiste okoljske dejavnike, ki najbolj vplivajo
na zdravje otrok v Sloveniji, kot izhaja iz ocene obstoječih dejavnosti ter trenutnega stanja okolja in
zdravja otrok v celotni državi.
Več o Akcijskem načrtu za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem (2015-2020) je na voljo na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/okolje_in_otroci/_ak
cijski_nacrt_strategija_okolje_in_otroci_090715_.pdf.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število mladih predstavnikov v medresorskih delovnih skupinah na področju okolja in zdravja,

število ozaveščenih mladih o dejavnikih tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti okoljskim
dejavnikom tveganja.

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Sodelovanje pri dejavnostih obveščanja in ozaveščanja ter delu medresorskih skupin
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Boljša obveščenost in ozaveščenost sta ključnega pomena pri izvajanju programov.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število predstavnikov v medresorskih delovnih skupinah na področju okolja in zdravja.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 900,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 153287 (PP Plače)
Ime proračunske postavke: PP Plače
Ime proračunskega uporabnika : Agencija RS za okolje

NOSILEC: MOP
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za izbiro projekta ozaveščanja in izobraževanja mladih od 15. do 29. leta starosti v zvezi
z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
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(Javni razpis je bil izveden z drugačnim nazivom, kar je razvidno opisa spodaj)
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V letu 2015 je bil iz sredstev Sklada za podnebne spremembe objavljen Javni razpis za sofinanciranje
projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Predmet javnega
razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju podnebnih
sprememb, za leti 2015 in 2016, torej tudi mladinskih NVO. V okviru javnega razpisa so bili izbrani
trije projekti, ki se izvajajo v letu 2016:
-

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri (izvajalec: Focus, društvo za sonaraven razvoj);

-

Trajnostna mobilnost v praksi – s prakso podprta promocija in izobraževanje o trajnostni
mobilnosti (Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp);

-

Prehod v zeleno gospodarstvo na področju turizma / Zero Waste turizem (Društvo Ekologi
brez meja).

Projekti predlagajo rešitve za naslednji dve vsebinski področji, določeni z javnimi razpisom:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v z viri gospodarno, zeleno in
konkurenčno nizkoogljično družbo;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov
ter spodbujanje ukrepanja.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
–

število podanih pripomb in predlogov za spremembe s strani predstavnikov mladih.

Začetek spremljanja kazalnika je predviden v letu 2016.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 200.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 559
Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za okolje in prostor

PRIORITETNO PODPODROČJE 15: ozaveščanje mladih ter usposabljanje mladostnikov za izvajanje
aktivnosti o zdravem načinu življenja za zmanjšanje okoljskih dejavnikov tveganja za zdravje
Nosilec: MOP
Sodelujoči: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in ostale
bolnišnice po Sloveniji, Agencija RS za okolje
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NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem 2015-2020
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20152020 podrobno opredeljuje prednostna področja glede na tiste okoljske dejavnike, ki najbolj vplivajo
na zdravje otrok v Sloveniji, kot izhaja iz ocene obstoječih dejavnosti ter trenutnega stanja okolja in
zdravja otrok v celotni državi.
Več o Akcijskem načrtu za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem (2015-2020) je na voljo na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/okolje_in_otroci/_ak
cijski_nacrt_strategija_okolje_in_otroci_090715_.pdf.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število mladih predstavnikov v medresorskih delovnih skupinah na področju okolja in zdravja,

-

število ozaveščenih mladih o dejavnikih tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti okoljskim
dejavnikom tveganja.

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Sodelovanje pri dejavnostih obveščanja in ozaveščanja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Boljša obveščenost in ozaveščenost sta ključnega pomena pri izvajanju programov.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število ozaveščenih mladih o dejavnikih tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti okoljskim
dejavnikom tveganja,

-

uvajanje izobraževanja o okolju in zdravju v šole.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 3.580,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 153287 (PP Plače)
Ime proračunske postavke: PP Plače
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Ime proračunskega uporabnika: Agencija RS za okolje

NOSILEC: MOP
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za izbiro projekta ozaveščanja in izobraževanja mladih od 15. do 29. leta starosti v zvezi
z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
(Javni razpis je bil izveden z drugačnim nazivom, kar je razvidno opisa spodaj)
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V letu 2015 je bil iz sredstev Sklada za podnebne spremembe objavljen Javni razpis za sofinanciranje
projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Predmet javnega
razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju podnebnih
sprememb, za leti 2015 in 2016, torej tudi mladinskih NVO. V okviru javnega razpisa so bili izbrani
trije projekti, ki se izvajajo v letu 2016:
-

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri (izvajalec: Focus, društvo za sonaraven razvoj);

-

Trajnostna mobilnost v praksi – s prakso podprta promocija in izobraževanje o trajnostni
mobilnosti (Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp);

-

Prehod v zeleno gospodarstvo na področju turizma / Zero Waste turizem (Društvo Ekologi
brez meja).

Projekti predlagajo rešitve za naslednji dve vsebinski področji, določeni z javnimi razpisom:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v z viri gospodarno, zeleno in
konkurenčno nizkoogljično družbo;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov
ter spodbujanje ukrepanja.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
–
število ozaveščenih mladih o dejavnikih tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti okoljskim
dejavnikom tveganja,
–
število usposobljenih mladih za izvajanje aktivnosti o zdravem načinu življenja za zmanjšanje
izpostavljenosti okoljskim dejavnikom tveganja.
Začetek spremljanja kazalnikov je predviden v letu 2016.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 200.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 559
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Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za okolje in prostor

MLADI IN DRUŽBA TER POMEN MLADINSKEGA SEKTORJA

6.2.1 CILJ: Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: spodbujanje konvencionalne politične participacije mladih, z
upoštevanjem načela uravnotežene zastopanosti spolov
Nosilec: MJU
Sodelujoči: URSM, lokalne skupnosti, mladinski sektor

NOSILEC: MJU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Priprava spletnega priročnika za mlade na temo volitev in referendumov
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Večja ozaveščenost mladih na temo volitev in referendumov – za večjo udeležbo.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki se udeležijo državnozborskih volitev, po spolu,

-

delež mladih, ki se udeležijo lokalnih volitev, po spolu.

Časovna izvedba: konec 2016 – priročnik.

NOSILEC: MJU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Priprava modula (40-minutno predavanje) in izvedba predavanj (predvidoma zadnji letnik na
srednjih šolah) na temo volitev in referendumov
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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Večja ozaveščenost mladih na temo volitev in referendumov – za večjo udeležbo.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki se udeležijo državnozborskih volitev, po spolu,

-

delež mladih, ki se udeležijo lokalnih volitev, po spolu.

Časovna izvedba: v 2017 predavanja.

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju in podpiranju konvencionalne
politične udeležbe mladih.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v vsaj eno (lahko tudi več) od področij
mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 (Uradni list RS št. 90/13 z dne 30. 10. 2013).
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
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-

delež mladih, ki se udeležijo državnozborskih volitev/lokalnih volitev/po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 – 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika : Urad RS za mladino

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: spodbujanje in podpiranje nekonvencionalne politične participacije
mladih
Nosilec: MJU
Sodelujoči: URSM, lokalne skupnosti, mladinski sektor

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju in podpiranju nekonvencionalne
politične udeležbe mladih.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v vsaj eno (lahko tudi več) od področij
mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
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- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13 z dne 30. 10. 2013).
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
število pobud, predlogov, pripomb idr., ki so jih v skladu z možnostmi, ki jih daje zakonodaja,
vložile organizacije v mladinskem sektorju.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 – 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi
Nosilec: URSM
Sodelujoči: MSS, MSLS, mladinski sektor, lokalne skupnosti

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju in krepitvi stalnih mehanizmov
posvetovanj z mladimi.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v vsaj eno (lahko tudi več) od področij
mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
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- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13 z dne 30. 10. 2013).
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število vključenih mladih,

-

število izvedenih dogodkov na lokalni/državni ravni.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 – 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Rastimo skupaj 2016
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Urad RS za mladino in sodelujoče organizacije pri projektu Rastimo skupaj 2016 sledijo ciljem in
prioritetnim podpodročjem glede stanja organiziranosti mladinskega sektorja na lokalni ravni,
instrumentov za podporo mladinskega dela in standardov mladinske politike na lokalni ravni, ki so bili
določeni z ReNPM 13-22.
Na podlagi seznanitve z razvojem mladinskih politik v lokalnem okolju in srečanj z lokalnimi
odločevalci bodo sprejeti ugotovitve in sklepi, ki bodo pripomogli k hitrejšemu razvoju mladinskega
sektorja.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
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število izvedenih dogodkov na lokalni/državni ravni.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 15.000 EUR (po pogodbi z Mladinskim
svetom Slovenije)
Šifra proračunske postavke: 913110
Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: promoviranje pomena mladinske participacije
Nosilec: URSM
Sodelujoči: mladinski sektor, MIZŠ

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k promoviranju pomena mladinske udeležbe.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v vsaj eno (lahko tudi več) od področij
mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
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Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13 z dne 30. 10. 2013).
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število članov in uporabnikov organizacij v mladinskem sektorju ter sodelujočih v njih,

število organizacij v mladinskem sektorju, ki se prijavijo na javni razpis za sofinanciranje
mladinskega dela,
-

število obiskov spletne strani mlad.si.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 – 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: okrepitev informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju
Nosilec: URSM
Sodelujoči: mladinski sektor

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Vzpostavitev portala VEM-mladi
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Cilj ukrepa je mladim ne eni e-točki omogočiti dostop do vseh podatkov, ki jih potrebujejo in bi jim
olajšali delovanje v različnih življenjskih situacijah.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število obiskov portala mlad.si.

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
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Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k okrepitvi informiranja in svetovanja v
mladinskem sektorju.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v vsaj eno (lahko tudi več) od področij
mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13 z dne 30. 10. 2013).
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
obstoj rednega sodelovanja šol z organizacijami v mladinskem sektorju zaradi obveščanja o
možnostih participacije mladih,
število organizacij v mladinskem sektorju, ki se ukvarjajo z informiranjem in svetovanjem v
mladinskem sektorju,
-

število obiskov portala mlad.si.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 – 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika : Urad RS za mladino
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6.2.2 CILJ Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem
sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje
delovanja neorganizirane mladine

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: okrepitev materialnih in finančnih kapacitet delovanja organizacij v
mladinskem sektorju, financiranja projektov razvoja področij mladinskega sektorja in spodbujanje
zaposlovanja v mladinskem sektorju
Nosilec: URSM
Sodelujoči: Mladinski svet Slovenije, MJU, lokalne skupnosti, ostala ministrstva

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Sprememba Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
S spremembami Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) bo postal
zakon preglednejši, dopolnjen pa bo z vsebinami, za katere URSM in mladinski sektor menita, da bi jih
bilo treba vanj vključiti.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

višina sredstev URSM, ki so namenjena za financiranje organizacij v mladinskem sektorju.

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k okrepitvi materialnih in finančnih zmogljivosti
delovanja organizacij v mladinskem sektorju ter financiranja projektov za razvoj področij mladinskega
sektorja.
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Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v vsaj eno (lahko tudi več) od področij
mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/,13 z dne 30. 10. 2013).
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število občin, v katerih je mladinski svet lokalnih skupnosti,

-

število občin, v katerih je mladinski center,

-

višina sredstev URSM, ki so namenjena za financiranje organizacij v mladinskem sektorju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 – 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost mladih v letih 2016-2018
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
86

Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem
sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in
zaposlenosti mladih. Sočasno je razpis namenjen krepitvi mladinskega dela, kompetenc organizacij
ter podpori mladim pri izvajanju inovativnih projektov in pobud, ki omogočajo bodisi njim ali ciljni
populaciji lažji vstop na trg dela. Pri uresničevanju tega specifičnega cilja se pričakuje povečanje
deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število mladih, starih 15 – 29 let (spodbude za zaposlitev),

-

višina sredstev iz evropskih virov, namenjenih razvoju področij mladinskega sektorja.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016- 1.000.000 EUR, 2017 – 2.000.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 160228, 160229, 160230, PP 160231
Ime proračunske postavke: PN8.2 - Spodbujanje zaposljivosti mladih-14-20-V-EU, PN8.2 Spodbujanje zaposljivosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba, PN8.2 - Spodbujanje zaposljivosti
mladih-14-20-Z-EU, PN8.2 - Spodbujanje zaposljivosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

NOSILEC: MJU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Javni razpis se izvaja v okviru prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane
strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje
reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih
organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

višina sredstev iz evropskih virov, namenjenih razvoju področij mladinskega sektorja.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 3.355.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 160160, 160161, 160162, 160163
Ime proračunske postavke: 160160 - PN11.2-Krepitev NVO-14-20-V – EU, 160161 - PN11.2-Krepitev
NVO-14-20-V - slovenska udeležba, 160162 - PN11.2-Krepitev NVO-14-20-Z – EU, 160163 - PN11.2Krepitev NVO-14-20-Z - slovenska udeležba
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Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za javno upravo

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: zagotavljanje geografsko usklajenega razvoja organizacij v
mladinskem sektorju in delovanja neorganizirane mladine
Nosilec: URSM
Sodelujoči: Mladinski svet Slovenije, MNZ, lokalne skupnosti

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k zagotavljanju geografsko usklajenega razvoja
organizacij v mladinskem sektorju in delovanja neorganizirane mladine.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v vsaj eno (lahko tudi več) od področij
mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/,10) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/,13 z dne 30. 10. 2013).
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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-

število občin, v katerih je mladinski svet lokalnih skupnosti,

-

število občin, v katerih je mladinski center,

-

število nacionalnih mladinskih organizacij, ki so organizirane na lokalni ravni.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 – 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: ustvarjanje kapacitet za kakovostno mladinsko delo in vzpostavitev
nacionalnega sistema usposabljanja in izobraževanja za mladinske delavce in mladinske voditelje
Nosilec: URSM
Sodelujoči: mladinski sektor, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, lokalne skupnosti

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvedba postopkov za sprejetje nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Marca 2015 je bila na področnem odboru za poklicne standarde Izobraževanje, umetnost, kultura
sprejeta pobuda za pripravo poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti za mladinskega delavca/mladinsko delavko. Na tej podlagi je v letu 2015 delovna skupina
na Centru RS za poklicno izobraževanje pripravljala predlog poklicnega standarda in kataloga
standardov strokovnih znanj in spretnosti. V letu 2016 se načrtuje, da bosta predlog obravnavala
področni odbor za poklicne standarde in Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje ter da
ga bo sprejel minister, pristojen za nacionalne poklicne kvalifikacije.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

vzpostavljen nacionalni sistem usposabljanja za mladinske delavce in mladinske voditelje.

PRIORITETNO PODPODROČJE 9: infrastrukturne dejavnosti v mladinskem sektorju
Nosilec: URSM
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Sodelujoči: lokalne skupnosti, mladinski sektor

6.2.3 CILJ: Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih
mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev

PRIORITETNO PODPODROČJE 10: spodbujanje mobilnosti v mladinskem sektorju
Nosilec: URSM
Sodelujoči: MOVIT, MIZŠ, MZZ

6.2.4 CILJ: Okrepitev segmenta raziskav in analiz na področju mladine

PRIORITETNO PODPODROČJE 11: vzpostavitev nacionalne organizacije za raziskovanje mladine
Nosilec: URSM

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Portal Evropske komisije za spremljanje mladinskih politik Youth Wiki
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Portal vzpostavlja Evropska komisija za spremljanje razvoja nacionalnih mladinskih politik kot
podporno orodje v okviru odprte metode koordinacije za evropsko sodelovanje na področju mladine.
Orodje, h kateremu je pristopila tudi Slovenija, bo na državni ravni, pa tudi na evropski, spodbujal
razvoj mladinske politike in sektorja s povečevanjem znanja o mladinskih politikah v posameznih
državah, primerjalnimi analizami in študijami. Portal je namenjen tako odločevalcem na področju
mladinske politike kot tudi vsem deležnikom v mladinskem sektorju in zunaj njega.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

višina sredstev iz evropskih virov, namenjenih razvoju področij mladinskega sektorja.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: za obdobje ob 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016 je
Evropska komisija zagotovila 13.000 EUR.
Šifra proračunske postavke: 150069
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Ime proračunske postavke: Youth Wiki - donacija
Ime proračunskega uporabnika : Urad RS za mladino

6.2.5 CILJ: Spodbujanje prostovoljstva med mladimi

PRIORITETNO PODPODROČJE 12: spodbujanje, promocija in podpiranje pomena prostovoljstva med
mladimi
Nosilec: URSM

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju prostovoljstva med mladimi.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v vsaj eno (lahko tudi več) od področij
mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
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Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13 z dne 30. 10. 2013).
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki so udeleženi v mednarodnih shemah mobilnosti mladih prostovoljcev,

delež mladih prostovoljcev med prostovoljci v drugih starostnih skupinah, izračunan na
podlagi podatkov, ki jih pridobiva AJPES na podlagi Zakona o prostovoljstvu (tretja alineja prvega
odstavka 41. člena), ki opredeljuje podatke, ki jih mora vsebovati poročilo o opravljenem
prostovoljskem delu.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 150.000 EUR, 2017 – 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade

6.2.6 CILJ: Spodbujanje trajnostnega načina družbenega delovanja s
poudarkom na prehodu v nizkoogljično družbo in zeleno gospodarstvo

PRIORITETNO PODPODROČJE 13: spodbujanje razumevanja sprememb, ki vplivajo na delovanje
globalnega ekosistema, in zavesti o pomenu trajnostnega okoljskega delovanja
Nosilec: MOP
Sodelujoči: vsa ministrstva in vladne službe

NOSILEC: MOP
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za izbiro projekta ozaveščanja in izobraževanja mladih od 15. do 29. leta starosti v zvezi
z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
(Javni razpis je bil izveden z drugačnim nazivom, kar je razvidno opisa spodaj)
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V letu 2015 je bil iz sredstev Sklada za podnebne spremembe objavljen Javni razpis za sofinanciranje
projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Predmet javnega
razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju podnebnih
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sprememb, za leti 2015 in 2016, torej tudi mladinskih NVO. V okviru javnega razpisa so bili izbrani
trije projekti, ki se izvajajo v letu 2016:
-

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri (izvajalec: Focus, društvo za sonaraven razvoj);

-

Trajnostna mobilnost v praksi – s prakso podprta promocija in izobraževanje o trajnostni
mobilnosti (Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp);

-

Prehod v zeleno gospodarstvo na področju turizma / Zero Waste turizem (Društvo Ekologi
brez meja).

Projekti predlagajo rešitve za naslednji dve vsebinski področji, določeni z javnimi razpisom:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v z viri gospodarno, zeleno in
konkurenčno nizkoogljično družbo;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov
ter spodbujanje ukrepanja.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
–
delež šol, ki izvajajo programe in/ali projekte vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj med
vsemi šolami,
–
število nevladnih organizacij v mladinskem sektorju, ki sodelujejo pri projektih trajnostnega
razvoja.
Začetek spremljanja kazalnikov je predviden v letu 2016.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 200.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 559
Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za okolje in prostor

PRIORITETNO PODPODROČJE 14: spodbujanje celostnega razumevanja trajnostnega razvoja s
poudarkom na trajnostnem delovanju za prehod v nizkoogljično družbo (preseganje prevlade
ekoloških tem v razumevanju trajnostnega razvoja)
Nosilec: MOP
Sodelujoči: vsa ministrstva in vladne službe

NOSILEC: MIZŠ
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IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Program uvajanja vsebin trajnostnega razvoja v nacionalni kurikulum
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V letu 2016 se v skladu s prioritetami vlade nadaljuje izvajanje Okvirnega programa za prehod v
zeleno gospodarstvo (sprejela Vlada RS, oktober 2015), ki se navezuje na aktualne okoljske,
gospodarske in družbene izzive. UNEP, Program Združenih narodov za okolje, na kratko opredeljuje
zeleno gospodarstvo kot gospodarstvo, ki je nizkoogljično, učinkovito z viri in socialno vključujoče
(UNEP, 2011). Torej vodi do izboljšane blaginje ljudi in socialne pravičnosti, hkrati pa občutno
zmanjšuje okoljska tveganja in ekološka pomanjkanja. OP ZG poudarja, da če želimo ohranjati
blaginjo in zdravje ljudi ter v prakso vpeljati trajnostni razvoj, je prehod v bolj zeleno gospodarstvo in
krožne modele proizvodnje in rabe nujno potreben. V kolikor ne bomo dovolj smotrno ravnali z
naravnimi viri, ki nudijo eko-sistemske storitve večini procesov v gospodarstvu, bodo proizvodni
procesi postajali vse dražji ali pa celo ogroženi, sprožila se bodo vprašanja kot so preskrba z vodo,
energijo ter cene le-teh, ter posledično tudi zdravstvena in socialna vprašanja. Tudi gospodarstvo bo
s tem postajalo vse manj konkurenčno.
Področje vzgoje in izobraževanja je pomembno za opolnomočenje mladine in odraslih za delo in
življenje v zelenem gospodarstvu. Mladim in odraslim je treba zagotoviti pogoje za pridobitev znanj,
spretnosti in kompetenc, ki so potrebne za prehod v zeleno gospodarstvo in v podporo zelenim
delovnim mestom, za prehod v nizkoogljično družbo, za učinkovito rabo naravnih virov. Hkrati so
ustrezna znanja in kompetence pomembne za življenje posameznika v skladu s cilji zelenega
gospodarstva, saj vplivajo na vzorce potrošnje in proizvodnje v smeri okoljske trajnosti oziroma
vplivajo na stil življenja posameznika in širše družbene skupnosti. Spremenjeni koncepti dela
zahtevajo tudi ustvarjanje ustreznih podpornih okolij za opolnomočenje mladih za ustvarjalno
reševanje problemov v procesu pridobivanja in udejanjanja pridobljenega znanja. (OPZG, sklop 8.
Izobraževanje in usposabljanje za zeleno gospodarstvo)
Skupaj z OPZG je vlada sprejela tudi Načrt aktivnosti sektorjev (NAR) 2015-2016, povezanih s
prehodom v zeleno gospodarstvo. Sklop o izobraževanju in usposabljanju, ki ga izvaja več ministrstev,
med njimi ima pomembno vlogo MIZŠ, se osredotoča na naslednje, za mlade ključne naloge:
•

pregled znanja in kompetenc pomembnih za uresničevanje ciljev zelenega gospodarstva,

•

priprava predloga nabora strokovnih gradiv pomembnih za premoščanje morebitnih vrzeli,

•

priprava projektov – odprta učna okolja.

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
- sistematično uvedene vsebine trajnostnega razvoja v nacionalni kurikulum (nastavek procesa).

NOSILEC: MOP
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IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Od avgusta 2015 do avgusta 2016 poteka tretji krog projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. V
zadnjih letih so se tudi v Sloveniji razvile različne praktične rešitve, ki si prizadevajo za blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa
prispevajo h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Te dobre prakse s področja tehničnih,
organizacijskih in družbenih inovacij so sicer uspešne in morda tudi mednarodno priznane, vendar še
niso dovolj poznane in razširjene. Če želimo doseči postavljene cilje na državni in evropski ravni, pa
moramo dobre prakse spremeniti v splošno prakso. V okviru projektov Slovenija znižuje CO2: dobre
prakse I. in II., ki sta potekala v letih 2012 in 2013 (www.slovenija-co2.si), je bilo evidentiranih in
predstavljenih 30 primerov dobrih praks v Sloveniji in državah EU. V tretjem krogu je bilo
evidentiranih nadaljnjih 23 dobrih praks, ki jih Umanotera, fundacija za trajnostni razvoj, od
novembra 2015 predstavlja slovenski javnosti.

Ključne ciljne skupine, katerim so namenjene predstavitve dobrih praks, so: (1) lokalne skupnosti
(občine, mestne občine, občinske uprave, župani, občinski sveti), (2) podjetja (različne organizacijske
oblike, vključno s socialnimi podjetni, zadrugami…) in samozaposleni ter (3) mladi od 15. do 29. leta
starosti. Od 23 izbranih dobrih praks jih je 7 posebej namenjenih ciljni skupini mladih.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 12.058 EUR
Šifra proračunske postavke: 559
Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za okolje in prostor

6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priložnostmi

PRIORITETNO PODPODROČJE 15: izboljšati in okrepiti programe, ki spodbujajo in podpirajo socialno
vključenost mladih z manj priložnostmi
Nosilec: MDDSZ
Sodelujoči: MIZŠ, socialni partnerji

NOSILEC: MDDSZ
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IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Programi, namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin
prebivalstva, med katere po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 –
2020 spada tudi mreža programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število razpisov na temo socialne vključenosti mladih z manj priložnostmi na letni ravni: 1.

NOSILEC: URAD ZA NARODNOSTI
IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Priprava nove nacionalne strategije na področju vključevanja Romov
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Vlada RS je na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) leta
2010 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015, tj. nacionalno strategijo
vključevanja Romov v Sloveniji. Sprejeta nacionalna strategija upošteva usmeritve in zahteve
Evropske unije na področju vključevanja Romov, in sicer Okvir EU za nacionalne strategije
vključevanja Romov do 2020 (okvir EU), sklepom Sveta EU iz leta 2011 in Priporočilo Sveta EU o
učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah iz decembra 2013, k izvajanju katerih je
Republika Slovenija zavezana kot država članica, ki sprejema cilje strategije Evropa 2020. V letu 2015
se je nacionalna strategija iztekla, zato se bo začela pripravljati nova, ki bo zajela obdobje do 2020.
Na podlagi dosedanjih ocen Evropske komisije o NPUR 2010–2015 in omenjenega priporočila Sveta
EU bo treba ob pripravi nove nacionalne strategije z usmerjenim pristopom pripraviti konkretne
ukrepe na ključnih področjih, med drugim tudi ukrepe, namenjene mladim Rominjam in Romom, in
sicer za večji medsekcijski pristop ter večjo občutljivost za to skupino mladih z manj priložnostmi.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

priprava usmerjenih ukrepov za doseganje večjega in hitrejšega vključevanja pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti.

NOSILEC: URAD ZA NARODNOSTI
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti
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Spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti na različnih področjih, še posebej
preko aktivnosti, ki so usmerjene v izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v
lokalnem okolju in ki v zvezi s ciljno skupino mladih vključujejo tudi aktivnosti ozaveščanja in
preprečevanja diskriminacije ter odpravljanja predsodkov in stereotipov, opolnomočenje romskih
deklic in ozaveščanje mladih pripadnic in pripadnikov romske skupnosti o negativnih posledicah t.i.
prezgodnjih porok in prisilnih porok ter aktivacijo mladih in kakovostnega preživljanja njihovega
prostega časa.
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Preko razpisov se spodbuja programe in aktivnosti romskih organizacij, ki so usmerjeni v zgoraj
navedene cilje in so dolgoročno naravnani, so usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni ter vključujejo aktivnosti v različnih regijah v Sloveniji,
kjer živijo Romi. Poudarek je na ciljnih skupinah, ki bi jih programi oziroma aktivnosti morali dosegati:
pripadnice in pripadniki romske skupnosti, romski otroci, mladi Romi, romske ženske in deklice,
predstavniki in predstavnice romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti,
predstavnice in predstavniki romskih društev, aktivistke in aktivisti iz vrst romske skupnosti, javne
uslužbenke in uslužbenci v javni upravi in pravosodnih organih, splošna oziroma širša javnost.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število programov,

-

število mladih, vključenih v programe aktivnosti organizacij romske skupnosti.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: okvirno 250.000,00 EUR letno
Šifra proračunske postavke: 131004
Ime proračunske postavke: Sofinanciranje romske skupnosti
Ime proračunskega uporabnika: Urad Vlade RS za narodnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov s podpodročji:
mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreža
programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:
telefon za otroke in mladostnike, telefoni za svetovanje v duševni stiski.
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Prispeva k izboljšavi in okrepitvi možnosti za socialno vključenost mladih z manj priložnostmi, s
težavami v odraščanju in mladih, prikrajšanih za primerno družinsko življenje.
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Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
- število programov,
- število uporabnikov.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 1.000.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: PP 4072
Ime proračunske postavke: Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje
programov nevladnega sektorja (4072)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
PUM-O – Projektno učenje mlajših odraslih
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen programa je spodbuditev mladih brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve, mlajših od
26 let, da se zaposlijo ali vrnejo v izobraževanje, pri čemer gre za povečanje splošne izobraženosti,
pridobitev funkcionalnih znanj, potrebnih za uspešen vstop na trg dela, oziroma reintegracijo v šolsko
okolje in vsakdanje življenje ter formiranje poklicne identitete in socialno – kulturnega delovanja.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število programov za povečevanje socialne vključenosti v okviru ukrepov in programov
aktivne politike zaposlovanja: 1,

-

število mladih, mlajših od 26, vključenih v programe za povečevanje socialne vključenosti v
okviru ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja, po spolu:

-

500 na leto (v 2016 in 2017: 1.000), od tega 50 odstotkov žensk (v 2016 in 2017: 50).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 1.465.029,00EUR, 2017 - 2.478.518,10
EUR
Šifra proračunske postavke: 160133 , 160134, 160135, 160136
Ime proračunske postavke: PN 9.1 - Aktivno vključevanje - 14-20- V –EU, PN 9.1 - Aktivno
vključevanje 14-20- V –SLO, PN 9.1 - Aktivno vključevanje 14-20- Z –EU, PN 9.1 - Aktivno vključevanje
14-20- Z -SLO
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih mladih
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Vključevanje dolgotrajno brezposelnih mladih v programe javnih del, z namenom spodbuditi njihovo
delovno in socialno vključenost.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 8 mio. EUR, 2017 - 8 mio. EUR
Šifra proračunske postavke: 3551
Ime proračunske postavke: Spodbude za zaposlitve brezposelnih oseb
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Svetovalci za dolgotrajno brezposelne mlade
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Ukrep so bo izvajal kot zaposlitev in usposabljanje svetovalcev zaposlitve na ZRSZ, ki bodo
specializirani za obravnavo dolgotrajno brezposelnih mladih. Svetovalci se bodo povezovali s partnerji
in deležniki v lokalnem okolju – delodajalci, nevladnimi organizacijami, podjetniškimi pobudami,
izobraževalnimi organizacijami – za obveščanje brezposelnih mladih o različnih priložnostih za
usposabljanje, izobraževanje ali zaposlitev. Cilj je okrepiti delo z brezposelnimi mladimi in s
povečanim številom svetovalcev, ki bodo posebej usposobljeni, povečati kakovost svetovanja in
opolnomočenja mladih za učinkovito vodenje lastne kariere.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 – 703.000 EUR, 2017 – 703.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 150030, 150031, 150032, 150033
Ime proračunske postavke: PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20-V-EU, PN 8.1 - Dostop do
delovnih mest - 14-20-V-SLO, PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20-Z-EU, PN 8.1 - Dostop do
delovnih mest - 14-20-Z-SLO
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Zagotoviti sredstva za subvencionirano bivanje študentov v javnih in zasebnih študentskih (in
dijaških) domovih ter pri zasebnikih in bivanjske enote po dostopnih cenah. Izboljšati bivanjske
razmere mladih, ki študirajo.
Namen je, da študenti, ki rešujejo stanovanjsko stisko med študijem, prejmejo subvencijo države, ki
jim omogoča ugodnejše bivanje. Lahko jo uporabijo za bivanje v javnih študentskih (in dijaških)
domovih, zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih. Do subvencije so upravičeni vsi, ki se
prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo pogoje skladno s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja
študentov. Država v okviru javnih študentskih (in dijaških) domov ponuja zmogljivosti, ki so
študentom cenovno dostopnejše, pri čemer upošteva njihov gmotni položaj, oddaljenost od kraja
bivanj, študijski uspeh, posebne socialne in zdravstvene razmere ter drugo.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število prejemnikov subvencije za bivanje in razpoložljiva sredstva in zasedenost postelj v
javnih in zasebnih domovih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016
3.338.846,00 EUR

-

3.338.846,00

EUR,

2017

-

Šifra proračunske postavke: 575510
Ime proračunske postavke: Študentski domovi
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

KULTURA, USTVARJALNOST, DEDIŠČINA IN MEDIJI

7.2.1 CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in participacijo
mladih v kulturi

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: zagotoviti pogoje za krepitev participacije mladih v kulturi
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Nosilca: MIZŠ in MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
KULTURNI BAZAR
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Projekt Kulturni bazar je namenjen krepitvi dostopnosti kakovostne kulturne ponudbe in tudi krepitvi
udeležbe mladih v kulturi. Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Bralno značko usklajuje
področje bralne kulture.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 53.155 EUR, 2017 - 53.155 EUR
Šifra proračunske postavke: 131154
Ime proračunske postavke: Vzgoja in izobraževanje na področju kulture
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju glasbe in baleta
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Poleg sofinanciranja programa Zveze glasbene mladine Slovenije in Društva baletnih umetnikov
Slovenije na področju baleta, zborovstva in posameznih koncertnih gostovanj (matinej ali koncertnih
predstavitev nadarjenih mladih glasbenikov) je financiranih več posameznih projektov mladih
ustvarjalcev. V okviru sofinanciranja nacionalnih javnih zavodov potekajo kulturnovzgojni programi in
abonmaji, namenjeni mladim.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 350.000 EUR, 2017 – 350.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 131077
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Ime proračunske postavke: Glasbeni programi in projekti nevladnih organizacij
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program za mlade na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Izvedba programa prireditev za otroke in mladino na področju teh umetnostnih zvrsti: zborovstvo,
gledališče in lutke, literatura, instrumentalna glasba, folklora plesa, film in likovna dejavnost.
Program se izvaja v sodelovanju s šolami, na prireditvah se predstavijo vse šolske skupine.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: predvidoma 150.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ime proračunskega uporabnika : MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Filmska vzgoja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Sofinanciranje projektov s področja filmske vzgoje.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: Predvidoma 30.000 EUR razpisanih v letu
2016 (delno se programi izvajajo še na podlagi izvedenih javnih razpisov v letu 2015)
Šifra proračunske postavke: 131127
Ime proračunske postavke: Slovenski filmski center
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Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Financiranje programov slovenske filmske dediščine, namenjene mladim
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Financiranje programov Slovenske kinoteke, vključno s Pedagoškim programom za otroke in mlade
(tudi v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači).
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 22.246,00 EUR, 2017 - 22.246,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131083
Ime proračunske postavke: Javni zavodi na področju filma in AV kulture
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Kulturna šola
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Kulturna šola je projekt, ki je namenjen predvsem obšolskim kulturnim dejavnostim v osnovnih šolah
in ima jasen cilj - povečati kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja
učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del
šolskega kurikula.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število šol z nazivom kulturna šola.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: predvidoma 10.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
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Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Rastem s knjigo
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvaja in vodi Javna agencija za knjigo
RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
Združenjem splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije
in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi
šolami in osnovnimi šolami s prilagojenim programom, srednjimi šolami in zavodi za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v
zamejstvu. Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev
mladinskega leposlovja, spodbujanje šolarjev k branju in obiskovanju splošnih knjižnic, spodbujanje
založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: predvidoma 80.000 EUR letno.
Šifra proračunske postavke: 131145
Ime proračunske postavke: Javna agencija za knjigo
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Podpora novim kariernim perspektivam
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Ukrep je usmerjen k spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti, zagotavljanju socialne vključenosti in
spodbujanja enakih možnosti nezaposlenih in samozaposlenih mladih do 29. leta starosti. Namen
ukrepa je tudi zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost, dostopnost do kulturnih dobrin ter v okviru
tega dvig kompetenc in zagotavljanje boljših zaposlitvenih možnosti in rast delovnih mest mladih
umetnikov pri izvajanju programa v vseh javnih zavodih s področja glasbene in uprizoritvene
umetnosti, katerih ustanoviteljica je država.
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Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 400.000,00 EUR, 2017: 400.000,00
EUR
Šifra proračunske postavke: 160200, 160201, 160202, 160203
Ime proračunske postavke: PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-V-EU in PN 8.2 - Znižanje
brezposelnosti mladih 14-20-V-slovenska udeležba, PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-ZEU in PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-Z-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Štipendije za specializirane poklice v kulturi
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Politika štipendiranja po Zakonu o štipendiranju se dopolnjuje s politiko štipendiranja na podlagi
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in Nacionalnega programa za kulturo. Usposabljanje in
štipendiranje za nekatere posebne umetniške poklice v umetnosti in na področju kulturne dediščine
sta namenjena dvigu ključnih kompetenc, povečanju usposobljenosti ter pridobivanju dodatnega
znanja in spretnosti kot pogoju za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Pri razpisih za
štipendije tako za izpopolnjevanje in usposabljanje kot štipendije za podiplomske (in dodiplomske)
študije je pozornost namenjena tudi izobraževanju za specializirane poklice v kulturi. S tem se
ustvarjajo razmere za pridobivanje novega znanja in dostopnost do kulture, spodbujanje raziskovanja
in ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 291.666,00 EUR in 2017: 291.666,00
EUR
Šifra proračunske postavke: 160212, 160213, 160214, 160215
Ime proračunske postavke: PN 10.1- Štipendije za specializirane poklice v kulturi 14-20-Z-EU;
PN10.1- Štipendije za specializirane poklice v kulturi 14-20-Z-slovenska udeležba; PN 10.1- Štipendije
za specializirane poklice v kulturi 14-20-V-EU; PN10.1- Štipendije za specializirane poklice v kulturi 1420-V-slovenska udeležba
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Ime proračunskega uporabnika: MK

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotoviti mladim pogoje za boljšo dostopnost do kulturne dediščine
in njihovo aktivno vključevanje v dediščinske projekte
Nosilca: MIZŠ in MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neposredni poziv direktorjem javnih zavodov s področja kultur
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V skladu s predlogi programov dela javnih zavodov s področja kulturne dediščine bodo izbrane
vsebine, ki bodo omogočale zagotoviti mladim pogoje za boljšo dostopnost do kulturne dediščine in
njihovo aktivno vključevanje v dediščinske projekte.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število uresničenih pedagoških programov in število njihovih udeležencev na letni ravni.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: v okviru financiranja nalog javne službe,
ocenjeno 750.000 EUR letno.
Šifra proračunske postavke: 160187
Ime proračunske postavke: Javni muzeji – muzeji, arhivi in AVP
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Z ukrepom dodatnega pridobivanja znanj in praktičnega usposabljanja s kakovostnim mentorstvom
bomo uresničili te cilje:
- zagotavljanje spodbud za zaposlovanje brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let,
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- spodbujanje prilagojenih usposabljanj in medgeneracijskega prenosa znanj in izkušenj na mlade
(predvsem na področju kulturne dediščine, folklore...),
- usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih,
- izvedba krajših oblik usposabljanja zaradi pridobitve dodatnih veščin, znanj in beleženja neformalno
pridobljenih kompetenc mladih za večjo zaposljivost,
- spodbujanje kulturnega podjetništva pri mladih,
- podpora mladim pri izvajanju inovativnih projektov, ki omogočajo večjo zaposljivost te ciljne
skupine brezposelnih, razvijanje ustreznih kompetenc in pristopov pri iskanju zaposlitve,
- podpora razvoju novih oblik zaposlovanja, samozaposlovanja in pridobivanja mladih kot odgovorov
na družbene izzive (npr. v regionalnih študijskih kulturnih centrih),
- spodbujanje in razvoj aktivnega državljanstva mladih s ciljem zaposlovanja v organizacijah, ki
delujejo v mladinskem in nevladnem sektorju.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število izvedenih projektov, ki vključujejo aktivno sodelovanje mladih vseh starosti in iz
različnih socialnih okolij pri spoznavanju in varstvu kulturne dediščine.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 400.000,00 EUR, 2017: 400.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 160200, 160201, 160202, 160203
Ime proračunske postavke: PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-Z-EU in PN 8.2 - Znižanje
brezposelnosti mladih 14-20-Z-slovenska udeležba; PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-VEU in PN 8.2 - Znižanje brezposelnosti mladih 14-20-V-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Izobraževalni programi za mentorje otroških in mladinskih folklornih skupin - poustvarjanje
pesemskega izročila med otroki in mladino
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Seminar je namenjen vsem vodjem otroških in mladinskih folklornih skupin, zborovodjam otroških
zborov, učiteljem in učiteljicam glasbe v osnovnih šolah, ki jih zanima petje ljudskih pesmi in
prenašanje pevskega izročila otrokom, da bi se podrobneje seznanili z možnostmi posredovanja,
motivacijo otrok za petje ljudskih pesmi in spoznavali ljudske pesmi za otroke. Namen seminarja je
predstavitev dobrih praks poustvarjanja pesemskega izročila med otroki in mladino. Njegovi
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udeleženci bodo spoznavali temeljne zakonitosti slovenske ljudske pesmi in petja,
glasbenopedagoške zakonitosti ter nekatere primere pesmi, zvočnih in rajalnih iger, ki so primerne za
delo z otroki.
Pomembno je, da v otrocih in mladih vzbudimo željo po raziskovanju naše kulturne dediščine, da jo
mladi znajo spoštovati, ceniti in da vidijo v njej tudi možnosti svojstvenega izraza, da povezujejo
preteklost in sodobnost ter da začutijo, da je znanje prejšnjih rodov vredno in nujno prenašati v
prihodnost.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število udeležencev izobraževanj.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
S spodbujanjem prožnih oblik učenja, krepitvijo kompetenc strokovnih delavcev na vseh področjih
kulture in umetnosti ter z izvajanjem različnih modelov prehajanja med kulturnimi in umetniškimi
vsebinami in okoljem, vključno z mobilnostjo vključenih strokovnjakov in učencev, se bodo izboljšale
njihove kompetence.
Uvajali bomo nove metode, iskali ustvarjalne poti podajanja znanj in v proces vključevali nove
tehnologije ter učili tudi, kako ustvarjalno uporabljati IKT, s čimer bomo dvigovali splošne
kompetence (npr. sposobnost načrtovanja in reševanja problemov, samostojnega dela, analitičnega
razmišljanja, ustvarjalnost, podjetnost, bralno pismenost) ter druge kompetence učencev, dijakov in
študentov skozi sodelovanje institucij.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število izvedenih projektov, ki vključujejo aktivno sodelovanje mladih vseh starosti in iz
različnih socialnih okolij pri spoznavanju in varstvu kulturne dediščine.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 -100.000,00 EUR, 2017 - 300.000,00 EUR
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Šifra proračunske postavke: 160204, 160205, 160206, 160207
Ime proračunske postavke: PN 10.1 - Prožne oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture 14-20-Z-EU in PN 10.1 - Prožne oblike učenja za dvig splošnih kompetenc 14-20-Z-slovenska
udeležba; PN 10.1 - Prožne oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture 14-20-V-EU
in PN 10.1 - Prožne oblike učenja za dvig splošnih kompetenc 14-20-V-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Teden kulturne dediščine
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Državni medresorski projekt teden kulturne dediščine je tesno povezan z vseevropskim projektom
Dnevi evropske kulturne dediščine in pomeni njegovo nadgradnjo v smislu razvoja ciljnega občinstva
(otroci in mladi). Cilj Tedna kulturne dediščine je večja vključenost vsebin s področja dediščine v
vzgojno-izobraževalne procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju. S tem bomo zagotovili
kakovostno in trajnostno izvajanje dediščinskih vsebin v vzgojno izobraževalnih zavodih ter njihovo
prepoznavnost v širšem družbenem prostoru, zlasti med otroki in mladimi.
Temeljna vodila projekta so: dostopnost vsebin (dogodki so brezplačni), kroskurikularno umeščanje
vsebin s področja dediščine, odprto učno okolje, medpredmetno povezovanje, povezovanje
organizacij iz različnih področij (dediščina, kultura, vzgoja in izobraževanje, turizem, šport, lokalne
skupnosti in nevladne organizacije), medgeneracijsko povezovanje ter načela formalnega in
neformalnega izobraževanja.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
-

število vključenih osnovnih in srednjih šol ter gimnazij,

-

število vključenih mladih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 3.500,00 EUR, 2017 - 3.500,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 160186
Šifra ukrepa: 3511-11-0021
Ime proračunske postavke: Zavod za varstvo kulturne dediščine
Ime proračunskega uporabnika: MK
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PRIORITETNO PODPODROČJE 3: zagotoviti pogoje za večjo dostopnost aktivnega kulturnega
ustvarjanja za mlade v smislu kontinuirane oblike neformalnega izobraževanja za različna
umetnostna področja
Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: JSKD

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Izobraževanja v gledališki pedagogiki
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen izobraževanja je prikazati praktične primere, kako s pomočjo gledališke pedagogike
motiviramo učence, povečamo kakovost poučevanja in razumevanje snovi pri pouku. Izobraževanja
je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z gledališčem in ga uporabljajo: učiteljem
razrednega pouka, mentorjem gledaliških in lutkovnih krožkov, svetovalnim delavcem, pedagogom,
vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, poklicnim igralcem,
režiserjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja ter nenazadnje vodstvenim
delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Izobraževanje v gledališki pedagogiki na praktičen način prikaže primere uporabe gledališke
pedagogike pri izobraževanju – podajanju snovi, vzgoji in gradnji gledališke predstave. Strokovnjaki iz
Slovenije, Hrvaške, Češke in Velike Britanije bodo prikazali, kako z uporabo gledaliških tehnik in
metod približamo otroku podajanje snovi in ga motiviramo za delo ter predstavili različne metode
dela z otrokom pri gledališkem ustvarjanju.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število udeležencev izobraževanj.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: predvidoma 5.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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Izobraževalni modul - filmska vzgoja
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Seminar seznanja udeležence s temeljnimi pojmi in vsebinami, metodami dela, animiranjem mladih,
načinom organiziranja filmsko vzgojnih dejavnosti na različnih ravneh in v različnih oblikah – kot
vodenje in omogočanje otroške in mladinske filmske produkcije, pripravljanje pogovorov po ogledu
filmov – z avtorji ali posameznimi strokovnjaki, pogovorov o temah, ki jih filmi ponujajo in odpirajo
mladim ter spodbujajo njihova razmišljanja, čustva, njihov pogled in vprašanja.
Seminar omogoča spoznavanje filmske zgradbe na ravneh, primernih razumevanju otrok v tretji triadi
in na mladinski ravni, posebej pa tudi mlajšim, spoznavanje osnov filmske pripovedi, usvojitev
različnosti žanrov, seznanjanje s temeljnimi pojmi filma, dramaturgije, nastankom filma, filmsko
zgodovino, pomembnostjo in močjo filma v sodobni družbi in šoli.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število udeležencev izobraževanj.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ime proračunskega uporabnika: MK

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za umetniško ustvarjanje
mladih (infrastruktura ipd.), za seznanjanje in ukvarjanje z dediščino
Nosilci: lokalne skupnosti v sodelovanju z MIZŠ in MK
Sodelujoči: JSKD

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neposredni poziv direktorjem javnih zavodov s področja kulture k predložitvi finančnega načrta in
programa dela za leto 2016 in 2017
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V skladu s predlogi programov dela javnih zavodov s področja kulturne dediščine bodo javni zavodi
zagotavljali prostorske in tehnične možnosti (infrastruktura ipd.) za seznanjanje in ukvarjanje z
dediščino.
111

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

površina prostorov (v m²), namenjenih za izvajanje programov seznanjanja in ukvarjanja z
dediščino (prostori, namenjeni za izvajanje pedagoških programov).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: v okviru financiranja nalog javne službe
približno 200.000 EUR letno
Šifra proračunske postavke: 160187
Ime proračunske postavke: Javni muzeji – muzeji, arhivi in AVP
Ime proračunskega uporabnika: MK

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: za mlade iz vrst avtohtonih narodnih skupnosti, romske skupnosti,
skupnosti iz Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Deklaracija) in drugih manjšinskih skupnosti ter
drugih ranljivih skupin zagotoviti dostopnost kulture tako, da bodo omogočene njihova dejavna in
ustvarjalna vloga pri razvoju njihove kulture, njihova enakopravna participacija v kulturnem življenju
ter hkrati kakovostna integracija avtohtonih narodnih skupnosti, romske skupnosti, skupnosti iz
Deklaracije in drugih manjšin ter ranljivih skupin v družbeno okolje; ob tem seznanjanje vseh mladih,
v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja, medijev in kulture, s posebnostmi avtohtonih
narodnih skupnosti, romske skupnosti, skupnosti iz Deklaracije in drugih manjšinskih skupnosti.
Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: JSKD

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Ciljna podpora projektom, ki vključujejo mlade iz vrst manjšinskih skupnosti in drugih ranljivih
skupin
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Sofinanciranje teh projektov omogoča mladim, da dejavno sodelujejo pri razvoju manjšinskih kultur,
kar krepi njihovo vključenost in prispeva k samemu razvoju kultur njihovih skupnosti.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število kulturnih projektov, ki vključujejo mlade iz vrst manjšinskih skupnosti in drugih
ranljivih skupin oziroma so njim namenjeni.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017:
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MK: 2016 - 40.000,00 EUR, 2017 - 40.000,00 EUR,
JSKD: 2016 - 40.000,00 EUR, 2017 - 40.000,00 EUR.

Šifra proračunske postavke: 131116; 131117; 131143; 131120
Ime proračunske postavke: Kulturna dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti, Kulturna
dejavnost romske skupnosti, Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume, Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Ime proračunskega uporabnika: MK

7.2.2 CILJ: Skrb za pismenost v slovenskem jeziku, drugih maternih jezikih in
tujih jezikih ter medijsko pismenost

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: razvoj bralne pismenosti
Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: ZRSŠ, PI, ACS, JAK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Prožne oblike učenja z razvojem jezikovnih virov – e-orodje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Celostno naravnan večletni projekt, v okviru katerega bodo najprej pripravljeni posodobljeni izbrani
vidiki jezikovnega opisa in standardizacije, nato pa bo na njihovi podlagi pripravljeno učno e-orodje,
zasnovani pa bodo tudi novi učni pristopi in izobraževanje učiteljev.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število aktivno vključenih mladih oseb s posebnimi potrebami in izboljševanje njihovih
zaposljivosti.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 125.000 EUR letno
Šifra proračunske postavke: 160204, 160205, 160206, 160207
Ime proračunske postavke: PN 10.1- Prožne oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-EU; PN
10.1- Prožne oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-Slovenska udeležba; PN 10.1- Prožne
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oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-EU; PN 10.1- Prožne oblike učenja z razvojem
jezikovnih virov-14-20-V-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Prožne oblike učenja z razvojem jezikovnih virov – spodbujanje digitalnih kompetenc
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Spodbujanje digitalnih kompetenc mladih in strokovnih delavcev ter boljša opremljenost učiteljev in
drugih izobraževalcev v izobraževanju in usposabljanju mladih in odraslih.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število udeleženih mladih strokovnjakov.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 125.000 EUR letno
Šifra proračunske postavke: 160204, 160205, 160206, 160207
Ime proračunske postavke: PN 10.1- Prožne oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-EU; PN
10.1- Prožne oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-Z-Slovenska udeležba; PN 10.1- Prožne
oblike učenja z razvojem jezikovnih virov-14-20-V-EU; PN 10.1- Prožne oblike učenja z razvojem
jezikovnih virov-14-20-V-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Portal bo zajemal vsa poglavja iz Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–
2018:
- jezikovno situacijo (opis stanja),
- jezikovno izobraževanje (slovenščina kot prvi jezik v RS na vseh stopnjah izobraževanja, slovenščina
zunaj RS, slovenščina kot drugi in tuji jezik, jeziki manjšin in priseljencev v RS, tuji jeziki, govorci s
posebnimi potrebami, jezikovna ureditev visokega šolstva in znanosti),
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- jezikovno opremljenost (jezikovni opis, standardizacija, terminologija in večjezičnost, jezikovna
svetovalnica, jezikovne tehnologije, digitalizacija, govorci s posebnimi potrebami),
- formalnopravne vidike slovenske jezikovne politike in
- slovenščino kot uradni jezik Evropske unije.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število dostopov do že obstoječih in delujočih vsebin in storitev iz nabora poglavij resolucije
ter število vsebin in novih povezav na tem portalu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 2016 - 24.500,00 EUR, 2017 - 24.500,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131144
Ime proračunske postavke: Izvajanje nacionalnega programa za jezikovno politiko
Ime proračunskega uporabnika: MK

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: promocija branja in načrten razvoj bralne kulture
Nosilci: MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Podpora projektom in programom za mlade JAK
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V letih 2016 in 2017 JAK načrtuje podporo projektom in programom za mladino od 15. leta naprej,
kjer se na proračunskih postavkah v okviru javnih razpisov zagotavljajo sredstva za različne programe
in projekte, namenjene otrokom in mladim ter mladim odraslim, kamor lahko prav tako štejemo
skupino mladih do 29 let. Tako se mladi vključujejo v okviru celotnega področja bralne kulture,
literarnih prireditev (podpora prireditvam, festivalom in simpozijem), v projekte v okviru knjigarniške
mreže – udeleženi so kot ustvarjalci ali kot obiskovalci/uporabniki/bralci. Enako velja za projekte, ki
so podprti na podpodročju poklicno usposabljanje (gre za projekte dodatnega usposabljanja), enako
velja, da so med sofinanciranimi knjigami in revijami za otroke in mladino ter odrasle prisotni mladi
avtorji (pisci in ilustratorji, prevajalci, uredniki ...), mladi so hkrati tudi bralci vseh knjig in revij, katerih
izdajo sofinancira JAK.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
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-

udeležba mladih na projektih razvoja bralne kulture – bralna značka, Cankarjevo tekmovanje,
drugi projekti bralne kulture (družinska pismenost ipd.).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: predvidoma 200.000 EUR vsako leto
Šifra proračunske postavke: 131145
Ime proračunske postavke: Javna agencija za knjigo
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Rastem s knjigo
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvaja in vodi Javna agencija za knjigo
RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
Združenjem splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije
in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi
šolami in osnovnimi šolami s prilagojenim programom, srednjimi šolami in zavodi za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v
zamejstvu. Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev
mladinskega leposlovja, spodbujanje šolarjev k branju in obiskovanju splošnih knjižnic, spodbujanje
založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: predvidoma 80.000 EUR letno.
Šifra proračunske postavke: 131145
Ime proračunske postavke: JAK – založništvo
Ime proračunskega uporabnika: MK

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: razvoj in promocija medijske pismenosti in priprava akcijskega načrta
medijske pismenosti
Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: ZRSŠ
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PRIORITETNO PODPODROČJE 9: strokovno usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ na področju
bralne in medijske pismenosti, na področju inovativnih pristopov k vzgoji in izobraževanju z
umetnostjo ter podpora raziskavam na tem področju na nacionalni ravni

Nosilci: MIZŠ, MK in ZRSŠ
Sodeluječa: JAK in PI

7.2.3 CILJ: Kultura in ustvarjalnost sta v družbi prepoznana kot temelja
splošne izobrazbe vsakega posameznika

PRIORITETNO PODPODROČJE 10: kulturno-umetnostna vzgoja dobi ustrezno mesto v celotnem
vzgojno-izobraževalnem sistemu

Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: ZRSŠ, JSKD

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Izobraževalni programi za mentorje in animatorje kulturnih skupin - NIP UMETNOST
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen izobraževanja NIP UMETNOST je učitelje seznaniti z raznolikostjo umetnosti, kjer so različne
zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem
učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza. Pod vodstvom vrhunskih mentorjev smo
pripravili tri samostojna izobraževanja, kjer skozi teorijo in preverjeno prakso dobite nova uporabna
znanja na področju umetnosti, seminarji vključujejo tudi praktična znanja:
1. Oder je vaš! gledališka in folklorna dejavnost,
2. Umetnost je zgodba! filmska, literarna in likovna dejavnost,
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3. Ples v glasbi – glasba v plesu! plesna in glasbena dejavnost.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število udeležencev izobraževanj.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016 in 2017: 20.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ime proračunskega uporabnika: MK

PREDVIDENI UKREPI, KI BODO FINANCIRANI IZ:
NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA

5.2.1 CILJ: Spodbujanje redne telesne dejavnosti, uravnoteženega
prehranjevanja in vzdrževanja priporočene telesne teže med mladimi (15 - 29
let)
Prioritetna podpodročja:
1. Zagotavljanje sistemskih pogojev za redno telesno dejavnost mladih 15 - 29 let
2. Zagotavljanje sistemskih pogojev za uravnoteženo prehranjevanje mladih 15 - 29 let
3. Zagotavljanje sistemskih pogojev za spremljanje in ukrepanje pri mladih v starosti 15 - 29 let s
čezmerno telesno težo ali debelostjo

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Norveškega finančnega mehanizma, Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Program spodbujanja zdravega življenjskega sloga mladih skozi opolnomočenje mladinskih delavcev
in vzpostavitev programov na lokalni ravni. Celovit program za zagotavljanje zdravega življenjskega
sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri mladostnikih
in mladih.
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Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih s čezmerno težo in debelostjo, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 600.000 EUR
Program Norveškega finančnega mehanizma

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Norveškega finančnega mehanizma, Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Program spodbujanja zdravega življenjskega sloga mladih Romov, še zlasti mladih romskih žensk.
Posebej bo vzpostavljena podporna mreža za svojce odvisnikov in ljudi s težavami v duševnem
zdravju v romski populaciji.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih s prekomerno težo in debelostjo, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 75.000 EUR
Program Norveškega finančnega mehanizma

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Norveškega finančnega mehanizma, Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Program vključevanja mladih invalidov v šport in športne organizacije.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih s čezmerno težo in debelostjo, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 50.000 EUR
Program Norveškega finančnega mehanizma
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5.2.2 CILJ: Preprečevanje kajenja in prvih poskusov kajenja, tvegane in
škodljive rabe alkohola in prepovedanih drog, zagotavljanje zdrave in varne
zabave mladih ter obvladovanje nasilja, povezanega s športom, in vandalizma
Prioritetno podpodročje 4: zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjševanje tvegane in škodljive
rabe alkohola

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program Norveškega finančnega mehanizma, Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Program obravnava problematiko posledic tvegane oziroma škodljive rabe alkohola pri mladih, ki so
že razvili tvegano vedenje. Predvideva vzpostavitev celovitega regijskega preventivnega programa za
posavsko regijo in izvajanje uličnega dela – obveščanje, pomoč pri samopresoji in vključevanje mladih
na obrobju.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

delež mladih, ki ne pijejo alkoholnih pijač, po spolu,

-

delež mladih, ki ne pijejo alkoholnih pijač redno, po spolu,

-

delež mladih, ki ne pijejo tvegano ali škodljivo, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 100.000 EUR
Program Norveškega finančnega mehanizma

Prioritetno podpodročje 5: zagotavljanje sistemskih pogojev za spodbujanje nekajenja mladih in
prenehanje kajenja mladih
Prioritetno podpodročje 6: zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah ter preprečevanje
ponudbe prepovedanih drog

5.2.3 CILJ: Krepitev skrbi za spolno in reproduktivno zdravje mladine ter
načrtovanje družine
Prioritetno podpodročje 8: zagotavljanje sistemskih pogojev za izboljšanje spolnega in
reproduktivnega zdravja mladih
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NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program Norveškega finančnega mehanizma, Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Celovit program promocije varne spolnosti in testiranja na HIV v skupnosti. Ukrep bo prispeval k
povečanju ozaveščenosti in skrbi za spolno in reproduktivno zdravje mladih.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

incidenca spolno prenosljivih okužb pri mladih, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 50.000 EUR
Program Norveškega finančnega mehanizma

5.2.4 CILJ: Krepitev pozitivnega duševnega zdravja med mladimi in
zmanjševanje umrljivosti zaradi samomora med mladimi
Prioritetno podpodročje 10: razvoj mehanizmov za zgodnjo prepoznavo in obravnavo mladih s
težavami v duševnem zdravju
NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program Norveškega finančnega mehanizma,Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Program sistemskega preprečevanja in obravnavanja medvrstniškega nasilja za zmanjšanje nasilja v
šoli s skupnim delovanjem lokalne skupnosti ter razvoj nacionalne strategije, usmerjene k
celovitejšemu spoprijemanju z nasiljem.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

število otrok in mladih, ki storijo samomor, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: 100.000 EUR
Program Norveškega finančnega mehanizma
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ERASMUS+
6.2.1 CILJ: Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških
Prioritetno podpodročje 3: spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi

NOSILEC: MOVIT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Erasmus+, ključni ukrep 3
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Projekti srečanj mladih in oblikovalcev politik na področju mladine - dialog mladih z odločevalci.
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: skupaj: 105.029 EUR
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017: skupaj: 105.029 EUR

6.2.3 CILJ: Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih
mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev

NOSILEC: MOVIT
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Erasmus+, ključni ukrep 1
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce
-

mladinske izmenjave: 2016 - 742.197,00 EUR, 2017 – 853.526,00 EUR

-

evropska prostovoljska služba: 2016 - 777.135,00 EUR, 2017 – 903.705,00 EUR

-

usposabljanja EVS: 2016 - 130.000,00 EUR, 2017 – 140.000,00 EUR

-

mobilnost mladinskih delavcev: 2016 - 282.457,00 EUR, 2017 – 324.825,00 EUR

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: skupaj 1.931.789 EUR
122

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017: skupaj 2.222.056 EUR

NOSILEC: MOVIT
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Erasmus+, ključni ukrep 2
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Projekti strateških partnerstev na področju mladine:
-

strateška partnerstva: 2016 - 410.873,00 EUR, 2017 – 472.503,00 EUR,

-

TCA: 2016 - 176.089,00 EUR, 2017 – 202.502,00 EUR.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2016: skupaj 586.962 EUR
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2017: skupaj 675.005,00 EUR

Seznam kratic in pojasnilo
Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol.

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje
BSO

bolezni srca in ožilja

CMEPIUS
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja
DRP 2007–2013

Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

DURS Davčna uprava Republike Slovenije
EHIS

raziskava »European Health Interview Survey«

ESPAD raziskava European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
EU

Evropska unija

EUROSTAT
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Evropski statistični urad

EVS

raziskava European Values Study

FAS

lestvica Family Affluence Scale

HBSC

mednarodna raziskava Health Behaviour in School-Aged Children

HFA

European Health for All Database

IKT

informacijsko-komunikacijske tehnologije

JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

KNB

kronične nenalezljive bolezni

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF

Ministrstvo za finance

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MJU

Ministrstvo za javno upravo

MK

Ministrstvo za kulturo

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano
MNZ

Ministrstvo za notranje zadeve

MO

Ministrstvo za obrambo

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

MP

Ministrstvo za pravosodje

MZI

Ministrstvo za infrastrukturo

MZZ

Ministrstvo za zunanje zadeve

MZ

Ministrstvo za zdravje

NPVCP Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
ReNPVŠ11-20 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020
REUS

Raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji

RS

Republika Slovenija

SI

Slovenija
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SSRS

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

URSM Urad Republike Slovenije za mladino
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
ZJIMS Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
ZRSZ
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Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

