
PRILOGA 3: UKREPI JAMSTVA ZA MLADE GLEDE NA CILJNE SKUPINE

predvidena 

sredstva 2014

razpisana 

sredstva 2014  

(1.1. do 

31.12.2014) 
EUR EUR

I. Zgodnje ukrepanje in 

aktivacija

Reforme 

1. Karierna orientacija: karierni 

centri v regijah, na 

visokošolskih zavodih, 

promocija poklicev in poklicna 

orientacija

MDDSZ in MIZŠ MDDSZ/ZRSZ: Smernice so v obravnavi na strokovni skupini VKO, standardi so predstavljeni 

strokovni javnosti na ZRSZ (projekt NKT VKO). Projekt NKT VKO je v sodelovanju z Zavodom 

RS za šolstvo  pripravili učni načrt za izbirni predmet VKO v OŠ in v januarju Zavod pozvali k 

vložitvi predloga na strokovni svet. Natisnjena in na spletu je objavljena knjižica Moja kariera - 

osnovne informacije o vodenju kariere v različnih življenjskih obdobjih (pobudnik slovenski 

predstavniki v ELGPN).                                                                               MIZŠ: Instrument se 

izvaja na 7 kariernih centrih, od katerih so 3 največji iz UL, UM in UP. Skupna višina odobrenih 

sredstev za dvoletno izvajanje znaša 1, 3 mio EUR. 1.000.000 829.968 32.000 535.189

Sredstva MDDSZ/ZRSZ: 159.482,12 EUR za 

celoten projekt NKT VK, od tega za pripravo 

Elaborata Vzpostavitev regijskih kariernih centrov 

za mlade 8.540,00 EUR in za pripravo učnega 

načrta izbirnega predmeta karierna orientacija 

18.873,05 EUR         Sredstva MIZŠ: 670.486

2. Napovedovanje bodočih 

potreb na trgu dela

MDDSZ V letu 2014 sta bili izvedeni dve anketiranja Napovednik zaposlovanja, prvo v maju in juniju, 

drugo pa v decembru ter v prvi polovici januarja 2015. S pomočjo zunanjega izvajalca sta bili 

izveden analizi podatkov, rezultati pa so objavljeni na spletni strani ZRSZ 

(http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/analize ). Za drugo izvedbo je bil vprašalnik 

prilagojen ugotovitvam zunanjega raziskovalca, s čimer smo zmanjšali breme za poročevalske 

enote. Za jesensko izvedbo je bila prenovljena spletna storitev za izpolnjevanje anket, in sicer 

prek prenovljenega Portala ZRSZ za delodajalce. Glavni vsebinski sklop vprašalnika 

predstavljajo vprašanja v zvezi s poklici, za katere delodajalci težko dobijo delavce. Rezultati 

anketiranj kažejo, da se poklici ponavljajo; največkrat gre za poklice, ki zahtevajo srednjo 

poklicno izobrazbo (npr. natakarji, kuharji, varilci, vozniki itd.) oz. so s področja tehnike, 

naravoslovja (inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike itd.). 
250.000 73.100 0 0

3. Sistem beleženja in 

priznavanja neformalno 

pridobljenih znanj

MIZŠ 1. Zaključki Posveta deležnikov in strokovnjakov s področja vrednotenja in priznavanja 

neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc

2. Skupne smernice in standardi v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v 

višjem strokovnem izobraževanju

3. Priporočila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Priporočila za izvajalce (Razvito 

v okviru projekta Munus 2)

4. Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij je v zaključni fazi (že medresorsko usklajen)

5. Zakon o višjem šolstvu ima v pripra

6. V pripravi je predpis o priznavanju neformalno pridobljenega znanja na podlagi veljavnega 

Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki šolam nalaga, da pri ocenjevanju in 

napredovanju dijakov upoštevajo tudi neformalno pridobljeno znanje

7. Glede  "izkaznice", ki naj bi  evidentirala  neformalno pridobljeneo znanje, pa na MIZŠ za 

enkrat  ni dosežen noben dogovor.8. Aktivnosti se izvajajo v sodelovanju s CPI
50.000

4. Praktično usposabljanje pri 

delodajalcu v času 

izobraževanja in vajeništvo

MIZŠ Postopek Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oz. 

študijskem letu 2013/2014 je zaključen. 

2.700.000 2.562.879 6.000 4.175

Skupno število vključenih v program je 6.682, od 

tega 4.175 udeležencev praktičnega usposabljanja 

(dijaki in študenti višjih šol) in 2.507 izvajalcev 

praktičnega usposabljanja (delodajalci, ki izvajajo 

praktično usposabljanje za dijake in študente višjih 

šol).

         4.000.000         3.465.947       38.000      539.364   

OPOMBEUkrep Status

plan 

vključitev  

2014 

realizacija 

vključitev 

2014 (1.1. 

do 

31.12.2014

Nosilec



PRILOGA 3: UKREPI JAMSTVA ZA MLADE GLEDE NA CILJNE SKUPINE

Programi / ukrepi

5. Metode za spodbujanje  

ustvarjalnosti, podjetnosti in 

inovativnost (UPI) – za učitelje

MGRT

zaključeno 30.000 38.358 200 819

št. otrok, vključenih v dejavnosti UPI 1997

6. Obšolske dejavnosti za 

spodbujanje UPI v srednjih 

šolah MGRT zaključeno 70.000 70.500 800 1.212

7. Spodbujanje UPI med študenti MGRT
zaključeno 50.000 23.040 1000 332

8. Pridobivanje dodatnih znanj za 

mlade na področju kulturnih 

dejavnosti v okviru JSKD

MK

400.000 0 120 0

Zaradi neurejenih pravnih podlag na področju 

kohezijske politike ministrstvo ni moglo začeti 

izvajati ukrepa

9. PUM – Projektno učenje za 

mlajše odrasle

MDDSZ Program se izvaja skladno s cilji. Trenutno program PUM izvaja 12 izvajalcev. Vsebina 

programa je v procesu novelacije, ki jo MDDSZ usklajuje z Andragoškim centrom Slovenije. 

Program se bo zaključil v drugi polovici 2015. 1.440.000 1.133.630 240 663

10. Štipendije - kadrovske MDDSZ V letu 2014 se je nadaljevalo izvajanje podeljevanje različnih vrst štipendij in ohranil obseg 

štipendijske politike s ciljem spodbujanja in doseganja višje izobrazbe štipendistov in 

vzpostavljanja enakih možnosti za izobraževanje. Pripravljena so bila tudi izhodišča za politiko 

štipendiranja za deficitarne poklice, ki bo sprejeta na začetku leta 2015; nadaljevalo pa se je 

tudi spodbujanje mednarodne mobilnosti itd. 2.000.000 4.255.139 1500        2.211   

Poraba sredstev 2014: regijske štip- sheme: 

2.366.955,58 EUR; Neposredne kadrovske štip: 

1.888.183,00 EUR

11. Štipendije - deficitarne MDDSZ

1.000.000 3.055.059 800      10.000   

Podatek o realizaciji se nanša na izplačana 

sredstva na podalgi Zštip za dodatek za vrsto in 

področje izobraževanja. Prejemnikov je bilo v letu 

2014  več kot 10.000. 

12. Štipendije - AD Futura MDDSZ 2.000.000 1.175.946 450        2.807   

13. Štipendije za specializirane in 

deficitarne  poklice v kulturi

MK

815.845 515.000 144 105

Ministrstvo je načrtovalo izvajanje ukrepa v višini 

300.000 EUR iz sredstev kohezijske politike 2014-

2020, ki ga zaradi nezagotovoljenih pravnih podlag 

ni moglo izvesti. Iz sredstev Ministrstva za kulturo 

je bilo v letu 2014 dodaljenih 515.000 EUR in v 

okviru tega podprtih 105 štipendistov.

         7.805.845       10.266.672         5.254        18.149   

       11.805.845       13.732.619       43.254      557.513   


