IZVEDBENI NAČRT RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA
MLADINO 2013-2022
za leto 2015

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 dne 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 sprejet za obdobje 9 let, spremljajo pa ga t. i. izvedbeni načrti (sprejme jih Vlada RS),
ki splošne cilje in usmeritve te resolucije po področjih zasledujejo s specifičnimi ukrepi. Ključni
element ReNPM13–22 so sprejeti splošni cilji po posameznih področjih. Za vsak cilj je določeno
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 meri s
kazalci, oblikovanimi za vsako prioritetno podpodročje posebej.

Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj
proračuna 2015 ter v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2007-2013 ter iz
sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava
predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so ob zaključku navedeni tudi
ukrepi, ki se financirajo izven okvirov proračuna Republike Slovenije in kohezijskih sredstev (npr.
norveški finančni mehanizem, program Erasmus+) ter navedba ukrepov, ki jih ministrstva načrtujejo
izvajati v okviru nove finančne perspektive.
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PODROČJE: 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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Temeljna vloga slovenskega in drugih nacionalnih ogrodji kvalifikacij je, da pojasnijo horizontalne in
vertikalne relacije med različnimi tipi kvalifikacij, certifikati in spričevali/diplomami. Učni rezultati naj
bi preko nacionalnih ogrodij kvalifikacij omogočali: primerljivost in transparentnost kvalifikacijskih
sistemov, vseživljenjsko učenje, priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, zagotavljanje
kakovosti ter boljšo povezanost med izobraževanjem in trgom dela.
Sprejetje zakona bo omogočilo jasno primerljivost slovenskih kvalifikacij z evropskim ogrodjem
kvalifikacij, odprlo pa bo možnosti za priznavanje dodatnih kvalifikacij, kar bo omogočilo mladim
uveljavljanje na trgu dela.
Zakon je v zaključni fazi na MIZŠ, sprejem na Vladi RS v aprilu 2015.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Nacionalni program za visoko šolstvo 2011-2020
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Omogočitev pogojev za bogatejšo ponudbo vseživljenjskega učenja na terciarni ravni tudi s
posodobitvijo postopkov za akreditacijo študijskih programov za pridobitev izobrazbe in
izpopolnjevanje ter spodbujanje fleksibilnih učnih poti in javnosti odprtim dostopom do objektivnih
informacij o ponudnikih visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Vzpodbuda visokošolskim
institucijam, da omogočajo fleksibilne učne poti ter priznavajo predhodno pridobljeno znanje in
kompetence, ki pa vsekakor morajo ustrezati postavljenim akademskim standardom. Neformalno in
priložnostno učenje bo tako pravica posameznika in predmet presoje visokošolskih institucij
(ReNPVŠ11–20).
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Slovenska digitalna koalicija
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Vzpostavitev Slovenske nacionalne koalicije oziroma strateškega partnerstva za digitalne zaposlitve.
Cilji Slovenske digitalne koalicije so :
pospešeno in učinkovitejše izvajanje Evropske digitalne agende,
večja uporaba IKT za nove digitalne zaposlitve,
izboljšanje digitalne pismenosti ciljnih skupin prebivalstva, glede na ugotovljene vrzeli,
izboljšanje e-veščin in večja e-vključenost,
večja vključenost IKT v izobraževanje in vseživljenjsko učenje za vključenost v digitalno
družbo,
večja uporaba e-storitev (e-uprava, e-bančništvo, e-zdravje …) in pospešeno uvajanje IKT v
javnem sektorju.
Skladno s cilji velike koalicije so med dejavnostmi nacionalne koalicije še posebej pomembni:
izobraževanje in usposabljanje za digitalne zaposlitve, certificiranje IKT-znanj, pritegnitev mladih v IKT
poklice, izboljšanje zavedanja o pomenu IKT ter inovativno učenje in poučevanje s pomočjo IKT.
Med predvidenimi nalogami Slovenske digitalne koalicije so:
akcije ozaveščanja o pomenu digitalne pismenosti in e-veščin;
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akcije ozaveščanja za povečano sodelovanje mladih v IKT-poklicih;
pospešeno uvajanje IKT v izobraževanje zasebnega sektorja;
vzpostavitev regionalnih projektov, ki bodo spodbudili zaposlovanje na področju IKT;
razširitev uspešnih lokalnih projektov;
akcije ozaveščanja o pomenu in možnostih IKT za pospeševanje izobraževanja na področju
IKT, ustvarjanje novih delovnih mest in poklicno napredovanje mladih;
vključevanje mladih v IKT-projekte, da se bodo lahko seznanili z zanimivimi področji dela in
posledično izbrali svojo poklicno pot, povezano z IKT;
povezovanje učencev in študentov z vplivnimi osebnostmi, organizacijami in starejšimi
izkušenimi strokovnjaki za IKT;
iskanje inovativnih idej za nova delovna mesta – podpora sistemu malih in srednje velikih
podjetij;
podpora vladnemu in industrijskemu sektorju ter civilni družbi za uresničitev prednosti IKTpodročja in zaposlitvenih priložnosti ipd.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

ni ustreznih kazalnikov.

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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Sprememba Zakona o visokem šolstvu
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Cilj izvajanja javne službe na področju visokega šolstva je zagotavljanje kakovostnih študijskih
programov, dostopnih vsem študentkam in študentom pod enakimi pogoji in na nepridobiten način.
Pravičneje in v luči vseživljenjskega učenja bo omogočen študij brez šolnin na prvi študijski stopnji ter
ob uspešnem študiju na drugi in tretji študijski stopnji. Z namenom zagotavljanja učinkovitosti in
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kakovostnega delovanja visokošolskih zavodov v RS se enotno ureja sistem financiranja visokega
šolstva na podlagi enotne metodologije spremljanja rezultatov dela visokošolskih zavodov.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

razmerje med vpisom in dokončanjem študija, po spolu,

-

vključenost generacije od 19. do 24. leta v terciarno izobraževanje, po spolu,

-

vključenost generacije od 25. do 29. leta v terciarno izobraževanje, po spolu,

-

povprečna doba trajanja študija, po spolu.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Sprememba Zakona o visokem šolstvu – evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva
v Republiki Sloveniji
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Cilji države so ob spoštovanju avtonomije visokošolskih zavodov zagotoviti njihovo pregledno in
odgovorno delovanje ter doseganje optimalnih rezultatov na področju kakovosti, učinkovitosti in
odzivnosti visokega šolstva. Potreben pogoj za uresničitev teh ciljev je zbiranje in zagotavljanje več in
boljših podatkov za sprotno spremljanje delovanja visokega šolstva, razvoj politik in obveščanje
javnosti. Slovenija kot enega od ključnih orodij za dosego teh ciljev vzpostavlja evidenčni in analitski
informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ. Enotno evidenco eVŠ je uvedel že
ZviS, predlog novega zakona, pa na njo veže še izdajanje študentkih izkaznic.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

razmerje med vpisom in dokončanjem študija, po spolu,

-

vključenost generacije od 19. do 24. leta v terciarno izobraževanje, po spolu,

-

vključenost generacije od 25. do 29. leta v terciarno izobraževanje, po spolu,

-

povprečna doba trajanja študija, po spolu.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
NPO Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z
gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov - generacija 2011 in generacija 2012
5

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja
Namen projekta je sofinanciranje doktorskega študija prijaviteljev, ki bodo na univerzi vpisani v
doktorski študij in se bodo zavezali, da bodo v času uradnega trajanja doktorskega študija, kot je bil
akreditiran, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij, dosegli: znanstveni članek, ki
bo sprejet v objavo oziroma bo objavljen ali patent sprejet v postopek na nacionalni ravni ali uspešno
opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali najkasneje v 12
mesecih podaljšanja roka brez sofinanciranja dosegli opravljen zagovor doktorske naloge oziroma
pridobili naziv doktor znanosti.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1.993.472,85 EUR
Šifra proračunske postavke: 949810, 949910
Ime proračunske postavke: ESS-OP 07-13- PU 1.3. Štipendijske sheme-EU udeležba, ESS-OP 07-13- PU
1.3. Štipendijske sheme-lastna udeležba
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji v letih 2012-2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen javnega razpisa je okrepiti nadaljnji razvoj notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti na
slovenskih visokošolskih zavodih, da bi le-ti omogočali razvoj kulture kakovosti, skrb za ustrezen
razvoj in lasten nadzor nad kakovostjo znotraj institucije, hkrati pa nudili tudi ustrezno podporo
postopkom zunanjih preverjanj kakovosti institucije in programov (zunanje evalvacije in akreditacije).
Namen javnega razpisa je tudi podpreti analitične preglede vsebine in izvedbe obstoječih študijskih
programov in razvoj nove ponudbe predmetov/modulov/programov. S tem razpisom se podpira
razvoj celovitega, z mednarodnimi standardi usklajenega sistema zagotavljanja kakovosti, ki bo
omogočal in podpiral nenehno izboljševanje kakovosti slovenskega visokega šolstva, zlasti ponudbo
kakovostnih, posodobljenih študijskih programov.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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razmerje med vpisom in dokončanjem študija, po spolu,

-

vključenost generacije od 19. do 24. leta v terciarno izobraževanje, po spolu,

-

vključenost generacije od 25. do 29. leta v terciarno izobraževanje, po spolu,

-

povprečna doba trajanja študija, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1.892.681,18 EUR
Šifra proračunske postavke:694110 , 698510
Ime proračunske postavke: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU,
Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : 3330-MIZŠ

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: preprečevanje zgodnejšega opuščanja izobraževanja pri poklicnem in
strokovnem srednješolskem izobraževanju
Nosilec: MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje
Sodelujoči: MGRT, socialni partnerji
NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Skupaj do znanja: uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Razvijanje in nadgradnja inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše
vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

št. vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programa, št. vključenih
romskih pomočnikov, št. gradiv za učitelje in učence.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 750.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 140058, 140059
Ime proračunske postavke: Uspešno vključevanje Romov – ESS-07-13-EU – dodatne pravice, Uspešno
vključevanje Romov – ESS-07-13-slovenska udeležba – dodatne pravice
Ime proračunskega uporabnika : Urad za razvoj izobraževanja
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NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti za razvoj enakih možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Razvoj modelov sodelovanja med deležniki, preizkušanje, izobraževanje učiteljev, razvoj ustreznih
gradiv, didaktičnih materialov, izmenjava dobrih praks
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

št. vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programa.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1.060.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 130098, 130099
Ime proračunske postavke: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti na področju
izobraževanja – ESS-07-13-EU, Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti na področju
izobraževanja– ESS-07-13-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : Urad za razvoj izobraževanja

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
ESS: Neposredna potrditev operacije – program, ki ga izvaja upravičenec : »Sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za
pridobitev izobrazbe«
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Nadaljevanje spodbujanja delodajalcev k vključevanju mladih v izvajanje praktičnega usposabljanja z
delom za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in za študente v višjem strokovnem
izobraževanju.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število dijakov/študentov, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 35.960,20 EUR
Šifra proračunske postavke: 130178, 130179
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Ime proračunske postavke: Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem
izobraževanju – ESS – 07-123-EU – dodatne pravice, Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – ESS – 07-123-SLO – dodatne pravice
Ime proračunskega uporabnika : MIZŠ

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V navezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno podjetniško zbornico Slovenije ter Trgovinsko
zbornico Slovenije bomo sofinancirali ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s
ciljem zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih in spodbujanjem podjetij, da sodelujejo v
procesu oblikovanja bodočega kadra za potrebe gospodarstva. V okviru ukrepa bomo sofinancirali
stroške delodajalcem pri praktičnem izobraževanju kadrov na področju srednjega poklicnega in
strokovnega izobraževanja ter spodbujali podjetja.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 500.000 EUR
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
Nosilec: 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 prioritetnega področja in cilja:
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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 let na 5 let, spremenjeni pogoji
pri ustanavljanju novih univerz, fakultet in visokošolskih zavodov.
Z namenom zagotavljanja učinkovitosti in kakovostnega delovanja visokošolskih zavodov v RS se tudi
enotno ureja sistem financiranja visokega šolstva na podlagi enotne metodologije spremljanja
rezultatov dela visokošolskih zavodov.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

ni ustreznih kazalnikov.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev v jeziku manjšin v dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih zavodih Prekmurja in Porabja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Projekt zagotavlja vzgojiteljem in učiteljem ter vodstvenim kadrom dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v Prekmurju in Porabju možnosti za jezikovno usposabljanje v jeziku manjšin
ter posodabljanje izobraževalnega sistema v dvojezičnih VIZ.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

št. opravljenih izobraževanj, št. vključenih otrok, količina pripravljenih gradiv.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 110.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 130171, 130172
Ime proračunske postavke: Dvig jezikovnih kompetenc – ESS-07-13-EU-dodatne pravice, Dvig
jezikovnih kompetenc – ESS-07-13-SLO-dodatne pravice
Ime proračunskega uporabnika: Urad za razvoj izobraževanja

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev pri jezikih manjšin v italijanskih šolah v Sloveniji in
slovenskih oz. dvojezičnih šolah v Italiji
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Namen projekta je vzpostavitev partnerstev in sodelovanja med sodelujočimi italijanskimi šolami iz
Slovenije in slovenskimi šolami iz Italije na strokovnem in predmetnem področju z univerzami v Italiji
in v Sloveniji, ki nudi učiteljem številna nova poznavanja in orodja, vezana tudi z uporabo različnih
učnih pripomočkov, tako za delo v šoli kot tudi na ravni osebnega strokovnega razvoja
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

št. opravljenih izobraževanj, št. vključenih otrok, količina pripravljenih gradiv.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 130167, 130168
Ime proračunske postavke: Izpopolnjevanje jezikov narodnih manjšin ESS_07-13-EU – dodatne
pravice, Izpopolnjevanje jezikov narodnih manjšin ESS_07-13-slovenska udeležba – dodatne pravice
Ime proračunskega uporabnika: Urad za razvoj izobraževanja

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen projekta je prilagoditev izvajanja pouka in načinov poučevanja potrebam učencev iz ranljivih
skupin za uspešnejše vključevanje učenk in učencev v sistem vzgoje in izobraževanja, in sicer z
uvajanjem novih oblik in načinov dela, ki so podprti s smiselno in sistematično uporabo sodobnih
informacijsko komunikacijskih tehnologij, sodobnih e-storitev ter multimedijskih in interaktivnih evsebin. V projektu bodo razvili inovativne izvedbene kurikule, ki podpirajo individualizacijo in
personalizacijo pouka ter uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programa;

-

število usposobljenih učiteljev;

-

število otrok, ki so bili vključeni v programe dostopnosti in enake možnosti;

-

število primerov dobre prakse;

-

število novih pedagoških strategij.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 324.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 687510, 941110
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Ime proračunske postavke: Socialna vključenost – ESS-07-13-EU, Socialna vključenost – ESS-07-13slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : Urad za razvoj izobraževanja

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Mednarodni projekt (Erasmus +) Začetek za mlade: izzivi podjetnosti v izobraževanju
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Projekt zagotavlja razvoj različnih kompetenc podjetnosti za učitelje in učence na nivoju osnovne šole
in srednje šole. Za oba segmenta bodo narejeni načrti različnih izzivov podjetnosti v šolskem
prostoru, ki se bodo izvajali in testirali pod mentorstvom 3 trenerjev na državni ravni. Rezultati bodo
mednarodno primerljivi, saj poteka projekt v 5 državah EU.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

št. opravljenih izobraževanj (izzivov podjetnosti),

-

št. vključenih otrok,

-

št. vključenih učiteljev in šol.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 120.000 EUR
Šifra proračunske postavke: Še ni določena
Ime proračunske postavke: Še ni določeno
Ime proračunskega uporabnika: Urad za razvoj izobraževanja

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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v
visokem šolstvu v letih 2013-2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja
Namen javnega razpisa je spodbujati nadaljnjo dejavnost in razvoj karierne orientacije, predvsem
kariernega svetovanja za študente v visokošolskem izobraževanju z namenom pravočasnega
načrtovanja in razvoja karier bodočih visokokvalificiranih kadrov. Sofinancirane dejavnosti
predstavljene v okviru predmeta javnega razpisa omogočajo pridobivanje izkušenj kariernih
svetovalcev na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanje kariernega svetovanja,
medtem ko organizacija opredeljenih dogodkov pripomore k osveščanju študentov o pomembnosti
kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter
praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela ter povezovanje študentov s potencialnimi
delodajalci.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument
-

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 2015: 531.803,01 EUR
Šifra proračunske postavke: 694110, 698510
Ime proračunske postavke: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU,
Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : 3330-MIZŠ

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Karierna orientacija (Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo - NKT
VKO in regijski karierni centri)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo - NKT VKO, ki je vzpostavljena v
okviru ZRSZ, bo skrbela za koordinacijo in celovit pristop k karierni orientaciji na vseh ravneh,
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usposabljanje kariernih svetovalcev in zagotavljanje kakovosti na tem področju. Vanjo bodo vključeni
vsi izvajalci karierne orientacije v Sloveniji. V okviru te točke bo potekala promocija in obveščanje
javnosti o pomenu vseživljenjske karierne orientacije, kamor sodi tudi promocija poklicnega in
strokovnega izobraževanja.
Regijski karierni centri bodo skrbeli za karierno orientacijo na primarni in sekundarni ravni
izobraževanja (od osnovne do vključno srednje šole).
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 208.230 EUR*
Šifra proračunske postavke: ESS PP 9236, SLO LU 9248
Ime proračunske postavke: Reforma institucij -ESS-ESS -07-13- EU (85%), Reforma institucij -ESS– ESS07-13 – slovenska udeležba (15%)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

* Znesek vključuje predvidena sredstva v letu 2015 za izvajanje NKT VKO, ne vključuje pa zneska za
izvajanje regijskih kariernih centrov, saj sta njihova izvedba in sofinanciranje vezana na izvajanje nove
finančne perspektive.

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

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Štipendiranje
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov,
vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje in izobraževanju za deficitarne poklice, spodbujanju
mednarodne mobilnosti in doseganju izjemnih dosežkov, odgovornosti štipendistov za svoje
izobraževanje in izbiro izobraževalnega programa ter krajšanju dobe izobraževanja ter izboljšanju
zaposljivosti.
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MDDSZ namerava v letu 2015 ohraniti obstoječe financiranje, v kolikor bodo finančne možnosti to
dopuščale.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 za deficitarne poklice, 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 2015: 69.013.093 EUR*
Šifra proračunske postavke: 7054
Ime proračunske postavke: Štipendije: državne, Zoisove in Nagrade za trajnostni razvoj, Proračunski
sklad MDDSZ- PP 130132 (pričakovani prilivi iz proračunskega sklada v letu 2015 znašajo 33.000.000
EUR in niso vključeni v zgoraj navedeni znesek)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
* Navedeni znesek vključuje sredstva v sprejetem proračunu za leto 2015. V primeru rebalansa so
možne spremembe.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Sofinanciranje Izvajanja regijskih štipendijskih shem
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen sofinanciranja izvajanja regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med
delodajalci, upravičenci in državo, je zagotavljanje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo
delodajalcem v regijah zagotavljalo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v
smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Po drugi strani pa se dijakom in študentom pomaga
priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost.
Namen kadrovskih štipendij:
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usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;

-

dviga ravni izobrazbene strukture;

-

znižanja strukturne brezposelnosti;

-

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

-

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

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme (štipendisti), po spolu;

-

število štipenditorjev (delodajalcev);

-

število štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje, po spolu;

- število štipendistov, ki so zaposleni pri delodajalcu 12 mesecev po zaključku izobraževanja, po
spolu
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 3.017.334,13 EUR
Šifra proračunske postavke: 9234, 9246
Ime proračunske postavke: Štipendijske sheme ESS - 07-13 – EU (85 %), Štipendijske sheme ESS - 0713 - slovenska udeležba (15 %)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Štipendije za specializirane in deficitarne poklice v kulturi
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Politiko štipendiranja v okviru Zakona 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 in 20/11) in Nacionalnega programa za kulturo za specializirane in deficitarne
poklice v kulturi. Usposabljanje za nekatere specifične umetniške poklice v umetnosti ter na področju
kulturne dediščine je namenjeno dvigu ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter
pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Pri
razpisih za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za dodiplomske in študije
je pozornost namenjena tudi izobraževanju za poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati. S
tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje
raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.
16

Cilj je spodbujanje vpisa na umetniške programe za katere za ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti in druge poklice v kulturi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vključenih v izobraževanje.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 524.821,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131124
Ime proračunske postavke: Kultura-štipendije
Ime proračunskega uporabnika: MK

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 aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo
slovenskega visokega šolstva
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja
Namen javnega razpisa je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva, zlasti z večjim vključevanjem
tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Razpis
spodbuja večjo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje. Večje sodelovanje
slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru vodi do razvoja
kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument
-

sredstva države, namenjena za študij in prakso v tujini.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 2.199.538,23 €
Šifra proračunske postavke: 694110, 698510
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Ime proračunske postavke: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU;
Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- slovenska udeležba.
Ime proračunskega uporabnika : 3330-MIZŠ

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

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

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 510.417,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 964910
Ime proračunske postavke: Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ

NOSILEC: MDDSZEM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Ad futura za mednarodno mobilnost
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost so namenjene spodbujanju mednarodnega
izobraževanja in kratkoročnih mobilnosti ter dvigu kakovosti izobraževanja in zaposljivosti sodelujočih
dijakov in študentov.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 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

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
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (sprejet v letu 2011)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V skladu z novim Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki je bil sprejet v letu 2011, se
do leta 2015 pričakuje priprava poročila z ugotovitvami, do katere mere je cilj za dosego
avtomatskega priznavanja primerljivih akademskih stopenj v evropskem prostoru uresničljiv.
Priznavanje v tujini pridobljenega izobraževanja bo fleksibilno in odprto. Za namene nadaljnjega
izobraževanja bo priznavanje prepuščeno visokošolskim institucijam, za namene zaposlovanja pa se
bo postopek sprostil in poenostavil.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

ni ustreznih kazalnikov.

ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO

3.2.1 CILJ: Olajšati mladim začetek delovne kariere
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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/SISTEMSKI
Oprostitev plačila prispevkov*
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen: prispevati k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposlitve za mlade, spodbujati delodajalce k
zaposlovanju za nedoločen čas ter zmanjšati neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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.

* Predlagana sprememba Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega
varstva (Uradni list RS, št. 63/13), na podlagi katere se bo za eno leto podaljšala možnost uveljavljanja
začasne spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb (do 31.12.2015) je trenutno v obravnavi
na Vladi RS. Predlog spremembe zakona se nato posreduje v obravnavo v Državni zbor RS.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Delovni preizkus
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam
omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih lahko pride do dopolnitve
zaposlitvenega načrta, dodatnega izobraževanja ali zaposlitve. Delodajalci lahko z delovnim
preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo
in spoznajo. Ukrep je namenjen vsem brezposelnim mladim, starim do 29 let.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 1,0 mio EUR*
Šifra proračunske postavke: 4282
Ime proračunske postavke: Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialen zadeve in enake možnosti

*Znesek je načrtovan oziroma predlagan, saj Načrt za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za leto
2015 Vlada RS še ni sprejela.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Krajše oblike usposabljanja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Namen ukrepa je pridobivanje veščin in kompetenc in posledično večja zaposljivost mlade
brezposelne osebe. V ukrep bodo osebe napotene na podlagi vseživljenjske karierne orientacije, če
bo v postopku ugotovljeno, da tovrstna znanja potrebujejo.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vključenih mladih brezposelnih oseb, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1.785.000,00 EUR*
Šifra proračunske postavke: ESS PP 6849, SLO PP 6998
Ime proračunske postavke: Spodbujanje zaposljivosti, ESS 07-13 – EU (85 %), Spodbujanje
zaposljivosti, ESS 07-13 – slovenska udeležba (15 %)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

*Predstavlja del operacije Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK za leto 2015, ki je bila
izračunana matematično v skladu z deležem vključenih brezposelnih mlajših od 29 let glede na število
vseh vključenih brezposelnih v operacijo.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Iz faksa takoj praksa
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Program je namenjen povezovanju izobraževanja in potreb trga dela s spodbujanjem pridobivanja
prvih delovnih izkušenj terciarno izobraženih mladih, z izpopolnjevanjem za konkretno delovno
mesto. V okviru programa bo moral delodajalec v okviru 12 mesečne zaposlitve zagotoviti obvezen
sistematičen program izpopolnjevanja.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število mladih brezposelnih oseb, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 5.000.000 EUR*
Šifra proračunske postavke: ESS PP 140116, SLO PP 140117
Ime proračunske postavke: Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih za konkretno delovno mesto
– dodatne pravice – sredstva EU (85%), Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih za konkretno
delovno mesto – dodatne pravice – dodatne pravice – sredstva SLO (15%)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Mentorstvo za mlade
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Program je namenjen spodbujanju prenosa znanja in izkušenj na novo zaposlene mlade s ciljem, da
se mladim omogoči pridobitev praktičnih delovnih izkušenj na delovnem mestu ob pomoči
usposobljenih mentorjev. Program spodbuja medgeneracijsko sodelovanje ter konkurenčnost in
zaposljivost mladih. V program bodo vključeni mladi iskalci zaposlitve, stari do 30 let in zaposleni pri
delodajalcih, ki bodo izvajali vsaj 6 mesečni program mentorstva
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vključenih mladih brezposelnih oseb, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1.349.300 EUR*
Šifra proračunske postavke: ESS PP 6935, SLO PP 9405
Ime proračunske postavke: Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost ESS – 0713 - EU udeležba (85%), Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%)
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Nacionalne poklicne kvalifikacije
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V letu 2015 bo ZRSZ nadaljeval z izvajanjem aktivnosti na področju priznavanja strokovnega znanja,
spretnosti in izkušenj, pridobljenih izven formalnega izobraževanja brezposelnim osebam, starejšim
od 18. let.
Osebe bodo v ukrep napotene na podlagi ukrepa vseživljenjske karierne orientacije le v primeru, če
bo svetovalec zaposlitve ugotovil, da ima oseba neformalno pridobljena znanja in bi jih bilo smiselno
formalno potrditi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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število vključenih brezposelnih oseb, mlajših od 29 let, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 140.000 EUR*
Šifra proračunske postavke: 4282
Ime proračunske postavke: Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
* V letu 2015 predvidevamo, da bo v program vključenih 1.370 oseb, od tega 480 mlajših od 29 let.
Predvideni znesek vključuje samo mlajše od 29 let.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Usposabljanje na delovnem mestu
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen ukrepa je spodbujanje delodajalcev za usposabljanje mladih brezposelnih za delo na
konkretnem delovnem mestu. Usposabljanje bo potekalo na delovnem mestu pod strokovnim
vodstvom mentorja. Predvidoma bo vključitev brezposelne osebe trajala 3 mesece.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 8.000.000,00 EUR*
Šifra proračunske postavke: ESS PP 6849, SLO PP 6998
Ime proračunske postavke: Spodbujanje zaposljivosti - ESS-07-13 –EU(85%), Spodbujanje
zaposljivosti–ESS-07-13 slovenska udeležba (15%)
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Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialen zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Prvi izziv (YEI)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Program predstavlja kombinacijo usposabljanja na delovnem mestu z mentorstvom in subvencije za
zaposlitev mladih. V program se bodo lahko vključevale mlade brezposelne oseb iz ciljne skupine, in
sicer v subvencioniranje zaposlitev za obdobje najmanj 15 mesecev s trimesečnim poskusnim delom
(3+12 mesecev). Izvajanje bo omejeno na Vzhodno Slovenijo.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 18,8 mio EUR*
Šifra proračunske postavke: 140080
Ime proračunske postavke: Pobuda za zaposlovanje mladih–EU
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialen zadeve in enake možnosti
*Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Pobude EU za zaposlovanje mladih ter Evropskega
socialnega sklada in udeležbe slovenskega proračuna iz nove finančne perspektive za obdobje 20142020. Predvidoma se bodo sredstva zagotovila z Rebalansom 2015. Prav tako bodo predvidoma tudi
še nove proračunske postavke, ki pa v tem trenutku še niso znane.
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NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Okrepitev svetovalnega dela z mladimi na Zavodu RS za zaposlovanje
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Cilj je okrepiti delo z mladimi brezposelnimi osebami, ob povečanem številu svetovalcev (68), ki bodo
posebej usposobljeni, povečati kakovost svetovanja in usmerjanja mladih na poklicni poti za
zagotovitev Jamstva za mlade (vključitev v ukrep zaposlitve, usposabljanja ali izobraževanja v roku 4
mesecev od nastanka brezposelnosti).
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 808.393,00 EUR
Šifra proračunske postavke: ESS PP 9236, SLO PP 9248, PP 7023
Ime proračunske postavke: Reforma institucij-ESS-07-13-EU (85%), Reforma institucij-ESS-07-13slovenska udeležba (15%), Priprava brezposelnih na zaposlitve
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Projekt »Popestrimo šolo«
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Pričakuje se, da se bodo v projektu zaposlovali predvsem mladi, ker izbirni postopek ne zahteva
opravljenega strokovnega izpita.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

višina sredstev iz evropskih virov, namenjenih zaposlovanju mladih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1.285.262,12 EUR
Šifra proračunske postavke: 140106, 140107
Ime proračunske postavke: Izvajanje programov popestrimo šolo
Ime proračunskega uporabnika :MIZŠ

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Storitve univerzitetnih inkubatorjev
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Univerzitetni inkubatorji zagotavljajo podporo inovativno naravnanim podjetniškim zamislim, vse do
realizacije le-teh, kakor tudi že obstoječim inovativnim podjetjem. Cilj je preko izvajanja aktivnosti
univerzitetnih inkubatorjev spodbuditi nastanek novih inovativnih podjetij in povečanje stopnje
preživetja novo nastalih podjetij.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število uporabnikov podpornih storitev (univerzitetni inkubatorji);

-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015:103.750 EUR (ostanek po JR 2013-2014)
Šifra proračunske postavke: 172410
Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

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
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Nosilec: MGRT, MIZŠ

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
UPI za mlade
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen ukrepa je izvajanje aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in
podjetnosti med mladimi, in sicer pri osnovnošolcih, dijakih, študentih in drugih mladih od 15 do 29
leta starosti. Tako bomo na nivoju osnovnih šol spodbudili izvedbo krožkov usmerjenih v spodbujanje
ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter izbirnega predmeta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo
do podjetnosti. To bomo zagotovili z zagotovitvijo potrebnih materialov šolam in usposabljanjem
učiteljev. Na nivoju srednjih šol bomo podprli izvajanje aktivnosti usmerjenih vzpodbujanje UPI, kjer
bomo zagotovili materiale in usposabljanja učiteljev s področja uporabe sodobnih metod spodbujanja
inovativnosti. V okviru niza delavnic Izzivi mladim bomo za ciljno skupino od 15 do 29 let pripravili
izzive podjetij ali izzive z družbenim učinkom. Vključeni mladi bodo v vodenem procesu inoviranja
pripravili predloge rešitev in razvite poslovne modele predstavili v zaključnem delu sodelujočim,
komisiji in predstavnikom sodelujočih podjetij..
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 200.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 172410
Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje inovativnosti v turizmu
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Javna agencija SPIRIT Slovenija – Sektor za turizem izvaja projekte za spodbujanje inovativnosti,
ustvarjalnosti in podjetništva na področju turizma, to so projekti: Banka turističnih priložnosti
Slovenije, Sejalec in Snovalec. Na teh projektih sodelujejo tudi mladi, ki pričenjajo s svojo podjetniško
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potjo oziroma se njihova podjetniška pot prične z osvojeno nagrado na katerem izmed omenjenih
projektov. V letu 2015 bo izvajan projekt Sejalec.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število prijavljenih in podprtih projektov s strani mladih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 10.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 173210
Ime proračunske postavke: Trženje in razvoj turizma
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program Znanje, mladi in turizem
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Javna agencija SPIRIT Slovenija – Sektor za turizem sofinancira projekte za mladino, ki jih izvaja
Turistična zveza Slovenije, s katerimi skušamo približati turizem mladim, pri njih spodbujamo
podjetniško miselnost, inovativnost in kreativnost ter promoviramo poklice s področja turizma in
gostinstva. Program Znanje, mladi in turizem vključuje projekte Turizmu pomaga lastna glava (za
osnovnošolce), Več znanja za več turizma (za srednješolce) ter Turizem in vrtec (za vrtce).
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število mladih (osnovnošolcev, dijakov in predšolskih otrok), ki sodelujejo v projektih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 59.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 173210
Ime proračunske postavke: Trženje in razvoj turizma
Ime proračunskega uporabnika: MGRT
Op. Projekti inovativnosti (morda tudi TZS – program Znanje, mladi in turizem) ne bodo izvedeni, v
kolikor bodo sredstva dejansko zmanjšana, glede na predlog rebalansa proračuna za leto 2015.

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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SPODBUDE ZA ZAGON MLADIH INOVATIVNIH PODJETIJ (SPS)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
S subvencijami za zagon mladih podjetij se podpirajo mladi podjetniki in mlada inovativna podjetja, ki
so na začetku svoje poti, imajo lasten razvoj, ki se zaznava kot dobra praksa v okolju in za širši trg
razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. S tem ukrepom se
vzpodbuja mlade podjetniške time k realizaciji svojih inovativnih projektov.
V okviru ukrepa se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično
zajemajo veliko število mladih oseb v starosti do 29 let)
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število podprtih mladih inovativnih podjetij.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 2,16 mio EUR
Šifra proračunske postavke: PP 606410
Ime proračunske postavke: Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

V okviru ukrepov se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično
zajemajo veliko število mladih oseb v starosti do 29 let), tako da je višina finančnih sredstev zavedena
za celotni ukrep in ne samo za ciljno skupino mladih.

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
SEMENSKI KAPITAL ZA ZAGON MLADIH INOVATIVNIH PODJETIJ (SPS)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Instrument, namenjen finančnim spodbudam start-up podjetij, se bo izvajal v obliki lastniškega
financiranja, saj so namreč mlada podjetja s potencialom rasti ter posledično s potencialom kreiranja
novih delovnih mest, takrat še posebej ranljiva ter za začetek poslovanja nujno potrebujejo ustrezna
finančna sredstva in strokovno pomoč pri izvajanju svojih poslovnih procesov.
V okviru ukrepa se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično
zajemajo veliko število mladih oseb v starosti do 29 let, tako da je višina finančnih sredstev zavedena
za celotni ukrep in ne samo za ciljno skupino mladih.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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-

število podprtih mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 2,4 mio EUR
Šifra proračunske postavke: Sredstva PIFI-holdinški sklad1
Ime proračunske postavke:
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
TVEGAN KAPITAL ZA HITRO RAST MLADIH PODJETIJ (SPS)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Podpora v obliki tveganega kapitala zajema poleg kapitalskega vložka v mlado podjetje (tvegan
kapital in mezzanin kapital) tudi vstop v lastniško strukturo podjetja. S takšnimi alternativnimi
oblikami financiranja se podpirajo perspektivna, inovativna in hitro rastoča podjetja, ki prodirajo na
globalne trge.
V okviru ukrepa se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično
zajemajo veliko število mladih oseb v starosti do 29 let, tako da je višina finančnih sredstev zavedena
za celotni ukrep in ne samo za ciljno skupino mladih.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število podprtih mladih inovativnih hitro rastočih podjetij s potencialom izredno hitre rasti in
potreb po globalizaciji.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 2 mio EUR
Šifra proračunske postavke: Sredstva PIFI-holdinški sklad2
Ime proračunske postavke:
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

NOSILEC: MGRT
1

Sredstva so že v holdinškem skladu, zato ne bremenijo proračuna RS in sicer iz PP PP9534, PP9453, PP9454,
revolvinga že prejetih sredstve Sklada v upravljanje ter lastna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada.
2

Sredstva so že v holdinškem skladu, zato ne bremenijo proračuna RS in sicer iz PP PP9534, PP9453, PP9454,
revolvinga že prejetih sredstve Sklada v upravljanje ter lastna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada.
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
NEPOSREDNI KREDITI ZA MLADA PODJETJA (SPS)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Neposredni krediti bodo namenjeni za specifične ciljne skupine mladih podjetnikov oz. mladih
podjetij (podjetja na določenem problemskem področju, po sektorjih, po dejavnostih, fazah razvoja,
…) po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve
kredita.
Ukrep je lahko sinergijsko povezan tudi z dodeljevanjem potencialnih subvencij za spodbujanje
zaposlovanja brezposelnih mladih oseb v MSP-jih.
V okviru ukrepa se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično
zajemajo veliko število mladih oseb v starosti do 29 let.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

delež mladih podjetnikov, ki imajo v svojem podjetju najmanj enega zaposlenega.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1 mio EUR
Šifra proračunske postavke: Sredstva PIFI (holdinški sklad)3
Ime proračunske postavke:
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

V okviru ukrepov se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično
zajemajo veliko število mladih oseb v starosti do 29 let), tako da je višina finančnih sredstev zavedena
za celotni ukrep in ne samo za ciljno skupino mladih.

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA

GARANCIJE ZA MLADA PODJETJA (SPS)

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Garancije za mlada podjetja s subvencijo obrestne mere so namenjene mladim podjetjem, ki brez
zgodovine poslovanja ne uspejo pridobiti bančnih virov. Z garancijami s subvencijo obrestne mere
bodo mlada podjetja imela lažji dostop do ugodnih kreditov, saj bodo le-ti povezani tudi s subvencijo
obrestne mere, prav tako pa bodo ugodnejše tudi zahteve po dodatnem zavarovanju.
3

Sredstva so že v holdinškem skladu, zato ne bremenijo proračuna RS in sicer iz PP PP9534, PP9453, PP9454,
revolvinga že prejetih sredstve Sklada v upravljanje ter lastna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada.
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Ukrep je lahko sinergijsko povezan tudi z dodeljevanjem potencialnih subvencij za zaposlitev
nezaposlenih mladih oseb.
V okviru ukrepa se podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično zajemajo veliko
število mladih oseb v starosti do 29 let.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

delež mladih, ki jim bo omogočena zaposlitev oz. samozaposlitev.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 12 mio EUR
Šifra proračunske postavke: Sredstva PIFI (holdinški sklad)4
Ime proračunske postavke:
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

V okviru ukrepov se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično
zajemajo veliko število mladih oseb v starosti do 29 let), tako da je višina finančnih sredstev zavedena
za celotni ukrep in ne samo za ciljno skupino mladih.

NOSILEC: MGRT

NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
GARANCIJE ZA TEHNOLOŠKO INOVATIVNE PROJEKTE ZA MLADA PODJETJA (SPS)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo mladim podjetjem
lažje in cenejše najemanje bančnih kreditov za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ki
omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni potencial, širitev dejavnosti ter
izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Ugodna finančna sredstva omogočajo hitro rast mladega
podjetja, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, oblikujejo nova delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo in zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme.
Ukrep je lahko sinergijsko povezan tudi z dodeljevanjem potencialnih subvencij za zaposlitev
nezaposlenih mladih oseb.
V okviru ukrepa se podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično zajemajo veliko
število mladih oseb v starosti do 29 let.
4

Glej opombo št. 3.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

delež mladih, ki jim bo omogočena zaposlitev oz. samozaposlitev.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 10 mio EUR
Šifra proračunske postavke: Sredstva PIFI (holdinški sklad)5
Ime proračunske postavke:
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

V okviru ukrepov se predvsem podpirajo mlada podjetja (starost podjetij do 5 let), ki statistično
zajemajo veliko število mladih oseb v starosti do 29 let), tako da je višina finančnih sredstev zavedena
za celotni ukrep in ne samo za ciljno skupino mladih.

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

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V navezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno podjetniško zbornico Slovenije ter Trgovinsko
zbornico Slovenije bomo sofinancirali ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s
ciljem zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih in spodbujanjem podjetij, da sodelujejo v
procesu oblikovanja bodočega kadra za potrebe gospodarstva. V okviru ukrepa sofinanciramo stroške
delodajalcem pri praktičnem izobraževanju kadrov na področju srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja ter spodbujati podjetja.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
5

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

Sredstva so že v holdinškem skladu, zato ne bremenijo proračuna RS in sicer iz PP PP9534, PP9453, PP9454,
revolvinga že prejetih sredstve Sklada v upravljanje ter lastna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada.
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Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 500.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 172410
Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

Op.: Aktivnosti se podvajajo z aktivnostmi v okviru cilja 2.2.1.- Izboljšanje kompetenčne
opremljenosti mladih, Prioritetno podpodročje številka 3: Preprečevanje zgodnejšega opuščanja
izobraževalnega sistema pri poklicnem in strokovnem izobraževanju

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neposredna potrditev operacije ESS: sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega
znanja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju
praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj
študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih
zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere študentje v
okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijajo
inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim omogočajo lažji prehod iz
izobraževanja v zaposlitev.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument
-

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 2015:3.856.319,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 694110, 698510
Ime proračunske postavke:Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU;
Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- slovenska udeležba.
Ime proračunskega uporabnika: 3330-MIZŠ
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NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med
mladimi
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Za uspešnejše vključevanje dijakov in študentov višjih šol v sistem zaposlovanja, predvsem v panogah
za katere se izobražujejo, je potrebno v sistemu vzgoje in izobraževanja v večji meri prilagoditi
izvajanje pouka in načine poučevanja. Zato bo v okviru projekta razvit projektni model povezovanja
šol s podjetji oz. Gospodarstvom s ciljem povečati konkurenčnost mladih. Razviti izvedbeni kurikuli,
oblike in načini izobraževanja bodo prilagojeni potrebam ciljne skupine v sistemu izobraževanja.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število projektov uvajanja fleksibilnih oblik zaposlovanja;

-

število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje;

-

število strokovno usposobljenih kadrov (število usposobljenih mentorjev-učiteljev ter
mentorjev-podjetnikov);

-

število izdelanih priročnikov;

-

število raziskovalnih nalog.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 350.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 130098, 130099

Ime proračunske postavke: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti na področju
izobraževanja – ESS-07-13-EU, Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti na področju
izobraževanja– ESS-07-13-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : Urad za razvoj izobraževanja

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Tranzicijski model – Program dodatnega usposabljanja odraslih (PDUO) – CIRIUS Kamnik
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Temeljni namen projekta je razvoj programa dodatnega usposabljanja za osebe s posebnimi
potrebami po načelu multidisciplinarnega pristopa in celovitosti obravnave posameznika za uspešno
vključevanje v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za samostojno življenje in vključevanje v delo
ter izvedba programa za to ciljno skupino. Z dodatnim usposabljanjem bodo te osebe pridobile
potrebne in trajnejše veščine ter spretnosti za samostojnejše, enakovredno življenje v širši skupnosti.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število otrok, ki so vključeni v programe dostopnosti in enake možnosti;

-

število učiteljev in mentorjev;

-

število izvedenih izobraževanj, delavnic in usposabljanj;

-

število izdelanih gradiv.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 50.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 687510, 941110
Ime proračunske postavke: Socialna vključenost – ESS-07-13-EU, Socialna vključenost – ESS-07-13slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : Urad za razvoj izobraževanja

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Tranzicijski model – Program dodatnega usposabljanja odraslih (PDUO) – CIRIUS Vipava
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen projekta je razviti tranzicijski model svetovanja, izvajanja in dodatnega usposabljanja oz.
izobraževanja starejših mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami, z več primanjkljaji v luči
vseživljenjskega učenja. Ta projekt prispeva k spodbujanju enakih možnosti ter večji socialni
vključenosti teh oseb v okviru sistema vzgoje in izobraževanja. Z večjim socialnim vključevanjem te
osebe postanejo bolj mobilne, socialno sprejete ter prepoznavne. Z dodatnim usposabljanjem preko
projekta bodo te osebe pridobile nujno potrebno, predvsem trajnejše znanje, veščine ter spretnosti
za samostojnejše in enakopravnejše življenje v širši skupnosti.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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-

število otrok, ki so vključeni v programe dostopnosti in enake možnosti;

-

število učiteljev in mentorjev;

-

število izvedenih izobraževanj, delavnic in usposabljanj;

-

število izdelanih gradiv.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 50.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 687510, 941110
Ime proračunske postavke: Socialna vključenost – ESS-07-13-EU, Socialna vključenost – ESS-07-13slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : Urad za razvoj izobraževanja

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/SISTEMSKI
Oprostitev plačila prispevkov*
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen: prispevati k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposlitve za mlade, spodbujati delodajalce k
zaposlovanju za nedoločen čas ter zmanjšati neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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),
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-

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

* Predlagana sprememba Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega
varstva (Uradni list RS, št. 63/13), na podlagi katere se bo za eno leto podaljšala možnost uveljavljanja
začasne spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb (do 31.12.2015) je trenutno v obravnavi
na Vladi RS. Predlog spremembe zakona se nato posreduje v obravnavo v Državni zbor RS.

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
Nosilec: 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, MF
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprejem NSP, sprememba zakonodaje
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Sprejetje Nacionalnega stanovanjskega programa določa cilje in prioritete reševanja stanovanjskega
problema; preveritev obstoječe zakonodaje in priprava prenovljene zakonodaje.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: /

4.2.2 CILJ: Dostopnost stanovanj za mlade in vzpostavitev podpornih
mehanizmov

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: vzpostavitev ugodnejših stanovanjskih kreditov za mlade

Nosilec: MF

NOSILEC: MF
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Garancijska shema za mlade
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Priprava sheme, aktivno promoviranje za pridobitev interesa vključevanja v shemo pri prebivalstvu in
bankah, izvajanje sheme. Poročanje na MOP.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: /

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

Nosilec: MOP in MF (DURS)

NOSILEC: MF, MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Davčna politika za spodbujanje najemnega trga
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Preučitev možnih davčnih spodbud.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: /

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: ustreznejša uporaba praznih stanovanj

Nosilec: MOP

NOSILEC: SSRS, DUTB, MF
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Aktivacija stanovanj v shemi prenešenih slabih terjatev
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
MF in DUTB pripravita seznam prenesenih stanovanj. SSRS preuči stanovanja (z urejenim lastništvom)
in poda predlog možne vključitve teh stanovanj v stanovanjski fond s katerim upravlja SSRS.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število prenesenih stanovanj.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: /
Šifra proračunske postavke: /
Ime proračunske postavke: /
Ime proračunskega uporabnika: SSRS, DUTB, MF

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: spodbujanje alternativnih oblik bivanja – stanovanjske kooperative
Nosilec: MZIP, lokalne skupnosti

NOSILEC: MF, MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Davčne ugodnosti za stanovanjske kooperative
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Preuči se možnost davčnih spodbud za omenjene kooperative.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število stanovanj zgrajenih v okviru 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: MDDSZ, MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Razširitev ciljne skupine mladih
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Vzpostavitev medresorske koordinacijske skupine MDDSZ in MOP.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

razpisi SSRS in občin; število dodeljenih subvencij.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: /
Šifra proračunske postavke: /
Ime proračunske postavke: /
Ime proračunskega uporabnika : MDDSZ, MOP

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

NOSILEC: MLADINSKI SEKTOR
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Mreža za informiranje mladih
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Vzpostavitev info točk oziroma vzpostavitev spletne strani.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

vzpostavitev info točk/spletnih strani.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015:/
Šifra proračunske postavke: /

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

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spremljanje doseganja predvidenih učinkov NSP
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Priprava poročila o izvajanju NSP.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

kazalniki opredeljeni v Nacionalnem stanovanjskem programu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015:/
Šifra proračunske postavke: /
Ime proračunske postavke: /
Ime proračunskega uporabnika : MOP

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
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5.2.1 CILJ: Spodbujanje redne telesne dejavnosti, uravnoteženega
prehranjevanja in vzdrževanja priporočene telesne teže med mladimi (15–29
let)

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: zagotavljanje sistemskih pogojev za redno telesno dejavnost
Nosilci: MIZŠ
Sodelujoči: MZ

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 prioritetnega področja in cilja:
V Sloveniji so v uporabi priporočila Svetovne zdravstvena organizacije za priporočen obseg, trajanje in
intenzivnost telesne dejavnosti za posamezne starostne skupine prebivalstva. Ta priporočila pa so za
Republiko Slovenijo, kjer imamo že nadpovprečno razvit sistem področja telesne dejavnosti,
neustrezna in jih je zato za dvig telesne zmogljivosti in gibalne učinkovitosti prebivalstva nuno
potrebno nadgraditi. Ministrstvo bo pri tem medresorsko povezalo strokovnjake s področij, ki se
posredno ali neposredno povezujejo z obravnavano problematiko
Ukrep je usmerjen k doseganju naslednjih ciljev:
-

dvig 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 katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprejem Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023 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 naslavlja naslednje ključne izzive na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti za
zdravje:
-

zagotavljati lokalno trajnostno oskrbo prebivalcev Slovenije z varno in kakovostno hrano;

skozi celotno življenjsko obdobje spodbujati zdravo prehranjevanje in telesno dejavnost za
zdravje in potrošniku omogočati zdrave izbire;
krepiti enakost v zdravju, tudi preko ukrepov za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za
telesno dejavnost za zdravje;
-

uspešno posredovanje znanj in veščin:

o zdravem in varnem prehranjevanju za vse populacijske skupine, s posebnim poudarkom na
bodočih starših, prehranjevanju nosečnic, pridobivanju veščin o dojenju in zdravi prehrani majhnih
otrok in starejših;
o koristih telesne dejavnosti ter priporočilih glede prilagojenosti posameznim ciljnim
skupinam (pogostost, intenzivnost, vrsta dejavnosti ter varnosti)
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 uživa zajtrk, po spolu,

-

delež mladih s prekomerno težo in debelostjo, po spolu.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zakon o osnovni šoli
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Eden izmed pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je, da učenci razvijajo, vzgojnoizobraževalni zavodi pa spodbujajo skladen telesni razvoj ob upoštevanju razvojnih zakonitosti
posameznika. Za učence v starosti 15 let je v osnovnošolskem predmetniku predvideno dve uri pouka
športa tedensko. Učenci se lahko vključijo tudi v enega izmed treh izbirnih predmetov s področja
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športa. V času šolskega leta se zanje organizira tudi pet športnih dni v obsegu pet ur na športni dan.
Petnajstletniki se lahko vključijo tudi v poljubno število interesnih dejavnosti s področja športa.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število ur športa v 9. razredu: 116.250 ur pouka športne vzgoje letno,

-

število šol z izvajanjem enega izmed izbirnih predmetov s področja športa:

IZBIRNI_PREDMET

Št. šol

Izbrani šport /i/ 402
Šport za sprostitev /i/ 396
Šport za zdravje /i/

393

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: sredstva so zagotovljena v okviru rednega programa
Šifra proračunske postavke: 667210
Ime proračunske postavke: Dejavnost osnovnega šolstva
Ime proračunskega uporabnika : MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Ponovna uvedba športne vzgoje kot obveznega predmeta v prvi letnik vseh študijskih programov
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 prisoten t.i. sedeči način
življenja, izjemno se povečuje delež prekomerno težkih in debelih, zmanjšuje pa se njihova gibalna
kompetentnost. Naloga države je zato v prvi vrsti zagotavljanje ustrezne količine vadbe znotraj
rednega učnega, v tem primeru študijskega procesa ter izboljšanje njene kakovosti.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

umestitev športne vzgoje kot obveznega predmeta v prvi letnik vseh študijskih programov.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2015/2016 – programi promocije gibanja za zdravje
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ukrep sledi predlogu Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023.
Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih, njihovih otrok in
posledično aktivne populacije ter starejših odraslih.
Programi prispevajo k povečanju deleža populacije, ki je telesno dejavna in se redno/ vsakodnevno
giblje. Usmerjeni so na osveščanje o pomenu vzdrževanja normalne telesne teže z zdravim načinom
prehranjevanja in redno telesno dejavnostjo ter učenju praktičnih veščin in znanj na tem področju.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 5.000 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
Nosilci: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MKO

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprejem Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023 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 naslavlja naslednje ključne izzive na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti za
zdravje:
-
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zagotavljati lokalno trajnostno oskrbo prebivalcev Slovenije z varno in kakovostno hrano;

skozi celotno življenjsko obdobje spodbujati zdravo prehranjevanje in telesno dejavnost za
zdravje in potrošniku omogočati zdrave izbire;
krepiti enakost v zdravju, tudi preko ukrepov za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za
telesno dejavnost za zdravje;
-

uspešno posredovanje znanj in veščin:

o zdravem in varnem prehranjevanju za vse populacijske skupine, s posebnim poudarkom na
bodočih starših, prehranjevanju nosečnic, pridobivanju veščin o dojenju in zdravi prehrani majhnih
otrok in starejših;
o koristih telesne dejavnosti ter priporočilih glede prilagojenosti posameznim ciljnim
skupinam (pogostost, intenzivnost, vrsta dejavnosti ter varnosti)
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 uživa zajtrk, po spolu,

-

delež mladih s prekomerno težo in debelostjo, po spolu.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zakon o šolski prehrani
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ob upoštevanju načel trajnostne potrošnje se zagotavlja kakovostna šolska prehrana, s katero se
vpliva na optimalni razvoj učencev in dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi
prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja
ter omogoči učencem in dijakom dostopnost do zdrave šolske prehrane. Obenem se s sistemom
subvencioniranja učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavlja dostopnost do šolske
prehrane.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število subvencij – odstotek prijavljenih na šolsko prehrano in odstotek s subvencionirano
šolsko prehrano.

Učenci:*
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-98,6% prijavljenih na malico, 55,6% s subvencionirano malico (od vpisanih);
-71,4% prijavljenih na kosilo, 9,9% s subvencioniranim kosilom (od vpisanih)
*(op. kazalnik je za vse učence v OŠ, ne moremo pa ugotavljati starosti učencev).

Dijaki:
-66,0% prijavljenih na malico, 42,9% s subvencionirano malico (od vpisanih);
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 20.132.637,00 EUR za učence OŠ (za vse učence v OŠ,
ne moremo pa specificirati zneska samo za 9. razred) in 12.839.000,00 EUR za dijake SŠ
Šifra proračunske postavke:- 152710 (OŠ), 863810 (SŠ)
Ime proračunske postavke:- Regresirana prehrana učencev; Regresirana prehrana dijakov
Ime proračunskega uporabnika : MIZŠ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2015/16 – programi promocije zdrave in uravnotežene
prehrane in gibanja za zdravje
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ukrep sledi Predlogu Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023.
Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih, njihovih otrok in
posledično aktivne populacije ter starejših odraslih.
Programi prispevajo k povečanju deleža populacije, ki je telesno dejavna in se redno/ vsakodnevno
giblje. Usmerjeni so na osveščanje o pomenu vzdrževanja normalne telesne teže z zdravim načinom
prehranjevanja in redno telesno dejavnostjo ter učenju praktičnih veščin in znanj na tem področju.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 uživa zajtrk, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 30.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
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Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spremljanje s svetovanjem in ugotavljanje skladnosti jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah s strokovnimi usmeritvami Ukrep sledi Predlogu Nacionalnega programa o prehrani in
telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 ter 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 aktivnost javnega zdravja preko
katerega 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 lahko
pedagoškim delavcem predstavljajo osnovo za zdravstveno-vzgojno delo z otroki in mladostniki.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 uživa zajtrk, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 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
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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

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprejem Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023 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 naslavlja naslednje ključne izzive na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti za
zdravje:
-

zagotavljati lokalno trajnostno oskrbo prebivalcev Slovenije z varno in kakovostno hrano;

skozi celotno življenjsko obdobje spodbujati zdravo prehranjevanje in telesno dejavnost za
zdravje in potrošniku omogočati zdrave izbire;
krepiti enakost v zdravju, tudi preko ukrepov za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za
telesno dejavnost za zdravje;
-

uspešno posredovanje znanj in veščin:

o zdravem in varnem prehranjevanju za vse populacijske skupine, s posebnim poudarkom na
bodočih starših, prehranjevanju nosečnic, pridobivanju veščin o dojenju in zdravi prehrani majhnih
otrok in starejših;
o koristih telesne dejavnosti ter priporočilih glede prilagojenosti posameznim ciljnim
skupinam (pogostost, intenzivnost, vrsta dejavnosti ter varnosti)
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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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 uživa zajtrk, po spolu,

-

delež mladih s prekomerno težo in debelostjo, po spolu.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Dopolnitev Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
MIZŠ že vrsto let financira izvedbo meritev 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 s tem izvrsten pokazatelj stanja slovenske družbe na tem področju.
Trenutno se izvedbo meritev sofinancira preko sistema javnih naročil, projektu, ki je ključnega
pomena tudi za uresničevanje dveh izmed ciljev NPM ter številnih ciljev NPŠ je potrebno zagotoviti
sistemski in trajnejši način financiranja tega projekta, kar bi se zagotovilo z naslednjo
predlagano določbo zakona:
V sedmem odstavku 81. člena ZOFVI se doda naslednja alineja:
-

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

Ukrep ne predstavlja finančnih posledic, ker se sofinanciranje že izvaja, gre le za ustreznejšo
sistemsko rešitev, ki bi zagotovila stabilnost projekta ter varnost podatkov, kar pa lahko sedanji
postopek javnih naročil ogrozi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2015/16 – programi promocije zdrave in uravnotežene
prehrane in gibanja za zdravje
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ukrep sledi Predlogu Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2023.
Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih, njihovih otrok in
posledično aktivne populacije ter starejših odraslih.
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Programi prispevajo k povečanju deleža populacije, ki je telesno dejavna in se redno/ vsakodnevno
giblje. Usmerjeni so na osveščanje o pomenu vzdrževanja normalne telesne teže z zdravim načinom
prehranjevanja in redno telesno dejavnostjo ter učenju praktičnih veščin in znanj na tem področju.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

delež mladih s prekomerno težo in debelostjo, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 5.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

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, MKO, MNZ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2015/16 – programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe
alkohola
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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
vplivom alkohola z namenom zmanjševanja z alkoholom povezanih smrtnih primerov, telesnih
poškodb in materialne škode v cestnem prometu ter preprečevanju tveganega in škodljivega pitja v
pivskih okoljih v katerih se zadržujejo mladi.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 100.000 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
Programi varovanja in krepitve zdravja 2015/16 – programi zmanjševanja rabe tobaka
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Programi zmanjševanja rabe tobaka so usmerjeni k preprečevanju začetka kajenja pri mladih in
doseganje večjega deleža posameznikov, ki bodo prenehali kaditi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

delež mladih, ki ne kadijo, po spolu,

-

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 50.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje
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PRIORITETNO PODPODROČJE 6: zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah ter
preprečevanje ponudbe prepovedanih drog
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MNZ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Sprejem Akcijskega načrta za obdobje 2015 - 2016 Resolucije o nacionalnem programu na področju
drog 2014 - 2020
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 in 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 katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2015/16 – programi zmanjševanja povpraševanja po
prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ukrep sledi Akcijskemu načrtu za obdobje 2015-2016 Resolucije o nacionalnem programu na
področju drog 2014-2020. Programi so usmerjeni v ozaveščanje o škodi zaradi uporabe
prepovedanih drog v skupinah z večjim tveganjem vključno z ozaveščanjem o tveganem spolnem
vedenju ob uporabi drog, ozaveščanju o škodi zaradi uporabe inhalantov ter učinkovitejše ukrepanje
v zvezi z novimi vzorci uporabe drog.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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-

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 50.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
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

Nosilec: 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, kjer večino predstavlja
populacija mladih.
Izboljšanje ukrepanja pri prekrških z elementi nasilja in vandalizma (povezanega z mladimi in
športom)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Policija mora slediti namenu in ukrepom Evropske konvencije o nasilju in nedostojnem vedenju
gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah in zagotoviti učinkovito in strokovno
ukrepanje pri vzpostavitvi javnega reda in miru na različnih javnih zbiranjih, ko je stopnja ogroženosti
ljudi zaradi množične kršitve ali zaradi uporabljenih sredstev visoka.
S tem namenom bo policija izdelala postopkovnik za poenotenje praks pri pripravi in izvedbi varovanj
javnih zbiranj. Del postopkovnika bo obsegal tudi skupino mladih, ki je specifična tako po vrstah
javnih prireditev, kot tudi glede vandalizma na športnih in drugih prireditvah.
Prav tako bo policija za dosego cilja zmanjšanja števila prekrškov z elementi nasilja skupaj z drugimi
ministrstvi izvedla strokovne posvete na področju preventivnega dela z mladimi in preventivne
aktivnosti, ki bodo izvedene v sodelovanju s šolami.
Gre za naloge, ki so določene v okviru letnega načrta dela policije (v okviru 2. strateškega cilja:
vzdrževanje javnega reda sta navedena programa 2.1 in 2.2).
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

vzpostavljena metodologija za spremljanje uspešnosti policije pri zmanjševanju nasilja in
vandalizma

-

izdelan postopkovnik

-

odzivni čas ter število in vrsta ukrepov policije pri prekrških z elementi nasilja in vandalizma

-

ugotovitve analize prekrškov in ukrepov policije na javnih zbiranjih

-

število usposabljanj in število usposobljenih policistov za učinkovito in strokovno ukrepanje
na javnih zbiranjih

-

število izvedenih strokovnih posvetov in sestankov z drugimi ministrstvi za načrtovanje in
izvedbo ukrepov za zmanjšanje števila prekrškov z elementi nasilja in vandalizma s
poudarkom na kršitvah, katerih žrtve ali storilci so mladi

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
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2015/16 – promocija varne in zdrave spolnosti
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ukrep sledi Strategiji preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2010-2015. 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 povečanju ozaveščenosti in skrbi za spolno in reproduktivno zdravje mladih.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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incidenca spolno prenosljivih okužb pri mladih, po spolu.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 40.000 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

PRIORITETNO PODPODROČJE 10: razvoj mehanizmov za zgodnjo prepoznavo in obravnavo mladih s
težavami v duševnem zdravju
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MNZ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Sprejem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 preventivna duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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-

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

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2015/16 – programi krepitve duševnega zdravja mladih
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ukrep sledi Predlogu Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 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;

zgodnje prepoznavanje samomorilno ogroženih oseb in izboljšanju prepoznavanja
samomorilne ogroženosti.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 45.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
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
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Sodelujoči: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS, UKC
Ljubljana – Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, socialni partnerji, strokovnjaki s
področja varnosti in zdravja pri delu

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: Javna agencija RS za varnost prometa
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leti 2015 in 2016
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Aktivnosti za večjo varnost cestnega prometa med mladostniki so vključene v Resolucijo o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 in Obdobni načrt za
zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leti 2015 in 2016.
Srednje šole, AVP in šole vožnje morajo zagotavljati, da mladostniki pridobijo novo znanje in
spretnosti, in vplivajo na spreminjanje stališča in vedenja do šibkejših udeležencev v prometu, do
alkohola, hitrosti, varnostnega pasu in drugih pomembnih dejavnikov varnosti. Mladi vozniki in še
posebej začetniki, so najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč in skupaj s potniki v osebnih
avtomobilih tudi najpogostejše žrtve. Glavni načeli prometne vzgoje sta oblikovanje in ohranjanje
varnega vedenja v prometu pri dijakih ter osvajanje moralnih norm, pomembnih za varno odvijanje
prometa. V okviru izboljšanja varnosti med mladostniki se izvajajo prometne delavnice in prometni
dnevi v srednjih šolah, ter v 3. triadi v osnovnih šolah.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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-

število prometnih nesreč in posledic med mladostniki,

-

število šol, ki vsako leto uspešno izvedejo program obveznih izbirnih vsebin s področja
varnosti,

-

število dijakov v letniku vključenih v delavnice in druge program s področja varnosti cestnega
prometa,

-

število dijakov v letniku vključenih v raziskovalne projekte, projektna dela s področja
prometa.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Strategija
upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Za učence, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri na relacijah, ki ne sodijo v okvir
brezplačnih prevozov. To pomeni, da v kolikor so na poti od doma učenca do njegove šole velike zveri
in gre za razdaljo do 4 km, sredstva poravna MIZŠ.
Do sredstev iz državnega proračuna so upravičene občine, ki ležijo na osrednjem področju
življenjskega prostora rjavega medveda, določenem s Strategijo upravljanja z rjavim medvedom
(Ursus arctos) v Sloveniji.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število občin, kjer je organiziran prevoz učencev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih
zveri na relacijah, ki ne sodijo v okvir brezplačnih prevozov – v šolskem letu 2014/15 - 20
občin,

-

do sredstev iz državnega proračuna so upravičene občine, ki ležijo na osrednjem področju
življenjskega prostora rjavega medveda, določenem s Strategijo upravljanja z rjavim
medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015:
V proračunskem letu 2015 je za prevoze učencev zaradi velikih zveri (rjavi medved) za koledarsko leto
2015 predvidenih 975.000,00 EUR (za del šolskega leta 2014/2015 in del šolskega leta 2015/2016).
Šifra proračunske postavke: 439510
Ime proračunske postavke: Regresiranje prevozov učencem zaradi nevarnih zveri
Ime proračunskega uporabnika : MIZŠ

5.2.7 CILJ: Izboljšanje potovalnih navad med mladimi kot zaveza k trajnostni
mobilnosti
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PRIORITETNO PODPODROČJE 13: povečanje števila mladih, ki uporabljajo javni potniški promet
Nosilec: MZIP
Sodelujoči: MIZŠ

NOSILEC: MZI
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic javnega prevoza
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
S subvencioniranjem vozovnic se spodbuja mlade, da zaradi cenovno ugodnejšega prevoza
uporabljajo JPP namesto osebnega avtomobila.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Proračun še ni sprejet
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: MKO
Sodelujoči: Inštitut za varovanje zdravja RS, MIZŠ, MZiP, Agencija RS za okolje

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
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Program uvajanja vsebin trajnostnega razvoja v nacionalni kurikulum
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Preko novo ustanovljene medresorske delovne skupine za uvajanje vsebin trajnostnega razvoja v
kurikule srednjih in višjih šol se bo spodbujalo razvijanje in krepitev sposobnosti mladih od 15 do 29
let za sprejemanje ocen in odločitev v prid trajnostnega razvoja ter njihovo usposabljanje za
praktične aktivnosti.*
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

sistematično uvedene vsebine trajnostnega razvoja v nacionalni kurikulum.

* Nujno sodelovanje MIZŠ in zavoda za šolstvo ter MZ in IVZ.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20152020
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20152020 podrobno opredeljuje prednostna področja z ozirom na tiste okoljske dejavnike, ki najbolj
vplivajo na zdravje otrok v Sloveniji, kot izhaja iz ocene obstoječih aktivnosti in trenutnega stanja
okolja in zdravja otrok v celotni državi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

-

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

-

število upoštevanih pripomb in predlogov za spremembe s strani predstavnikov mladih,

-

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,

-

uvajanje izobraževanja o okolju in zdravju v šole.

NOSILEC: MIZŠ
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zakon o osnovni šoli
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Zakon o osnovni šoli v 2. členu poudarja razvijanje kritičnega in osebnostnega razvoja posameznika
do okolja. Učenci v starosti 15 let so deležni 116 ur rednega pouka biologije. Imajo tudi možnost
vključitve v številne naravoslovne izbirne predmete, še posebej pa čebelarstvo, okoljska vzgoja,
rastline in človek, kmetijska dela. Učenci 9. razreda se vključujejo tudi v 20 ur naravoslovnih vsebin v
okviri naravoslovnih dni.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število učencev, ki obiskujejo izbirne predmete s področja okolja:

IZBIRNI_PREDMET

Št. šol Št. uč.

Kemija v okolju /i/

14

187

Okoljska vzgoja I /i/

11

104

Okoljska vzgoja II /i/

8

89

Okoljska vzgoja III /i/

7

80

Organizmi v naravi in umetnem okolju /i/
Rastline in človek /i/

43

62

852

528

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja /i/
Raziskovanje organizmov v domači okolici /i/
Sodobno kmetijstvo /i/ 8

21

19

223

271

108

2.442
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Sredstva so zagotovljena v okviru rednega programa
Šifra proračunske postavke: 667210
Ime proračunske postavke: dejavnost osnovnega šolstva
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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Javni razpis za izbor projekta ozaveščanja in izobraževanja mladih od 15. do 29. leta starosti v zvezi
z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru projekta bo potekalo ozaveščanje in izobraževanje mladih:
- o vplivih podnebnih sprememb na zdravje in okolje ter s tem povezane politike;
- o bremenu nenalezljivih bolezni, zlasti povezanih s kakovostjo zraka v mestih, ki jih je mogoče
zmanjšati s primernimi politikami na področjih, kot so razvoj mest, življenjsko in delovno okolje.
Navedene teme bodo obravnave v povezavi z drugimi ključnimi okoljskimi in zdravstvenimi izzivi,
aktivnosti projekta bodo vključevale tudi podajanje predlogov in pripomb odločevalcem in drugim
deležnikom.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 95.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 9969
Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe
Ime proračunskega uporabnika: MOP

PRIORITETNO PODPODROČJE 15: ozaveščanje mladih ter usposabljanje mladostnikov za izvajanje
aktivnosti o zdravem načinu življenja za zmanjšanje okoljskih dejavnikov tveganja za zdravje
Nosilec: MKO
Sodelujoči: Inštitut za varovanje zdravja RS, Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in ostale
bolnišnice po Sloveniji, Agencija RS za okolje

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Program uvajanja vsebin trajnostnega razvoja v nacionalni kurikulum
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Preko novo ustanovljene medresorske delovne skupine za uvajanje vsebin trajnostnega razvoja v
kurikule srednjih in višjih šol se bo spodbujalo izobraževanje o okolju in zdravju v okviru rednega
vzgojno-izobraževalnega procesa, v skladu z mednarodnimi zavezami.*
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

uvajanje izobraževanja o okolju in zdravju v šole.

* Nujno sodelovanje MIZŠ in zavoda za šolstvo ter MZ in IVZ.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20152020
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20152020 podrobno opredeljuje prednostna področja z ozirom na tiste okoljske dejavnike, ki najbolj
vplivajo na zdravje otrok v Sloveniji, kot izhaja iz ocene obstoječih aktivnosti in trenutnega stanja
okolja in zdravja otrok v celotni državi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

-

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

-

število upoštevanih pripomb in predlogov za spremembe s strani predstavnikov mladih,

-

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,

-

uvajanje izobraževanja o okolju in zdravju v šole.

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za izbor projekta ozaveščanja in izobraževanja mladih od 15. do 29. leta starosti v zvezi
z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru projekta, v katerem bodo kot izvajalke sodelovale tudi mladinske organizacije, dejavne na
področju zdravja in okolja mladih, bo potekalo ozaveščanje in izobraževanje mladih:
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- o dejavnikih, ki povzročajo onesnaženje zunanjega zraka in o ukrepih, s katerimi lahko
(vsakodnevno) izboljšamo kakovost zunanjega zraka;
- o zdravstvenih tveganjih, povezanih z okoljem, zlasti s kakovostjo zraka in emisijami toplogrednih
plinov (cilj: preprečevanje bolezni).
Navedene teme bodo obravnavane v povezavi z drugimi ključnimi okoljskimi in zdravstvenimi izzivi,
aktivnosti projekta bodo vključevale tudi organizacijo dogodkov in prisotnost na družabnih omrežjih,
s katerimi se dviguje raven ozaveščenosti splošne javnosti, staršev in otrok.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 95.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 9969
Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe
Ime proračunskega uporabnika: MOP

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: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2015
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju in podpiranju konvencionalne
politične participacije mladih.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 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
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k cilju spodbujanja in podpiranja
nekonvencionalne politične participacije mladih.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število pobud, predlogov, pripomb idr. ki so jih v okviru možnosti, ki jih daje zakonodaja,
vložile organizacije v mladinskem sektorju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino
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PRIORITETNO PODPODROČJE 3: spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi
Nosilec: URSM
Sodelujoči: MSS, MSLS, mladinski sektor, lokalne skupnosti

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju in krepitvi stalnih mehanizmov
posvetovanj z mladimi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vključenih mladih,

-

število izvedenih dogodkov na lokalni/nacionalni ravni.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

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

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k promoviranju pomena mladinske participacije.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 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
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k okrepitvi informiranja in svetovanja v
mladinskem sektorju.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

obstoj rednega sodelovanja šol z organizacijami v mladinskem sektorju z namenom
informiranja 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 2015: 150.000 EUR
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Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika : Urad RS za mladino

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
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k okrepitvi materialnih in finančnih kapacitet
delovanja organizacij v mladinskem sektorju, financiranja projektov razvoja področij mladinskega
sektorja.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število občin, v katerih obstaja mladinski svet lokalnih skupnosti,

-

število občin v katerih obstaja mladinski center,

-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino
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NOSILEC: MJU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN CIVILNEGA DIALOGA ZA
OBDOBJE 2014-2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Projekti so financirani z namenom, da med drugim ponudijo inventivne rešitve na področju vplivanja
NVO na izboljševanje položaja NVO in mladih.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

6

.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1.540.000 € - je v letu 2015 namenjenih izvajanju
projektov prispelih na JR za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje
2014-2015. v okviru razpoložljiv finančnih sredstev NVO izvajajo tudi aktivnosti, ki so namenjene
izboljšanju položaja mladih. Pri ocenjevanju projektov za izbor na JR, je bilo postavljeno merilo v
katerem so predstavljale predložene aktivnosti za izboljšanje položaja mladih 10% točk.
Šifra proračunske postavke: 140102 (EU), 140103 (SI)
Ime proračunske postavke: Spodbujanje razvoja NVOP- EU del, Spodbujanje razvoja NVO – slovenska
udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MNZ

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

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
6

Katere kazalnike bodo NVO v predlogih rešitev zasledovali, ni mogoče v naprej opredeliti, gre za podpiranje
inovativnih pristopov k reševanju tematskih področij (izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske
razmere mladih, zdravje in dobro počutje, mladi in družba, kultura, ustvarjalnost in mediji), relevantnih za
izboljšanje položaja mladih
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Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k zagotavljanju geografsko usklajenega razvoja
organizacij v mladinskem sektorju in delovanja neorganizirane mladine.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število občin, v katerih obstaja mladinski svet lokalnih skupnosti,

-

število občin v katerih obstaja mladinski center,

-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 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
Sodeluje: mladinski sektor, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, lokalne skupnosti

PRIORITETNO PODPODROČJE 9: infrastrukturne dejavnosti v mladinskem sektorju
Nosilec: URSM
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
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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
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Vzpostavitev mladinske opazovalnice pri Pedagoškem inštitutu
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V letni delovni načrt Pedagoškega inštituta za leto 2015 bo vključena vzpostavitev enote za
raziskovanje mladine.
Vzpostavitev mladinske opazovalnice pri Pedagoškem inštitutu, ki bo imela naslednje naloge:
-

vzpostavitev vse potrebne platforme za spremljanje Nacionalnega programa za mladino po
vzoru "Otroške opazovalnice" v okviru Inštituta RS za socialno varnost (operacionalizacija
kazalnikov, spremljanje kazalnikov, vzpostavitev baze, priprava poročil...);

-

spremljanje t.i. "Youthwiki" platforme za RS (gre za mladinski Eurydice) v smeri vzpostavitve
nacionalne baze za spremljanje mladinske politike v Sloveniji;

-

sodelovanje z European knowledge centrom;

-

zagotavljanje platforme za sodelovanje v RAY mreže;

-

načrtovanje (in srednjeročno deloma tudi izvedba) analiz in raziskav za potrebe oblikovanja
mladinske politike v Sloveniji.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

vzpostavitev enote za raziskovanje mladine (v okviru obstoječih raziskovalnih organizacij).

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 40.000 EUR
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Šifra proračunske postavke: 913110
Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti
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
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2015
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju prostovoljstva med mladimi
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 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
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PRIORITETNO PODPODROČJE 13: spodbujanje razumevanja sprememb, ki vplivajo na delovanje
globalnega ekosistema, in zavesti o pomenu trajnostnega okoljskega delovanja

Nosilec: MKO
Sodelujoči: vsa ministrstva in vladne službe

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za izbor projekta ozaveščanja in izobraževanja mladih od 15. do 29. leta starosti v zvezi
z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru projekta, v katerem bodo kot izvajalke sodelovale tako šole kot nevladne organizacije v
mladinskem sektorju, bo potekalo ozaveščanje in izobraževanje mladih s pozitivnimi sporočili v skladu
z načeli trajnostnega razvoja (zmanjševanje emisij toplogrednih plinov kot za uporabnika in okolje
prijaznega vsestransko koristnega ravnanja, večja kakovost bivanja, regionalna razvojna plat, razvoj
trajnostnega podjetništva ter možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest), kar bo prispevalo
k spreminjanju odnosa do podnebnih sprememb.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 95.000 EUR
Šifra proračunske postavke: PP9969
Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe
Ime proračunskega uporabnika: MOP

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javno naročilo za izbor projekta merjenja okoljske zavesti mladih s poudarkom na problematiki
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Raziskava javnega mnenja o stališčih do podnebnih sprememb in ukrepov za njihovo blaženje bo
prispevala strokovne podlage za načrtovanje aktivnosti ozaveščanja in izobraževanja na tem
področju.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

merjenje okoljske zavesti mladih z raziskavami javnega mnenja (vrednote mladih SJM, ESS,
REUS in druge raziskave javnega mnenja).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 19.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 9969
Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe
Ime proračunskega uporabnika: MOP

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

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: URAD ZA NARODNOSTI
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Priprava nove nacionalne strategije na področju vključevanja Romov
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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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, t.j. nacionalno strategijo
na področju vključevanja Romov v Sloveniji. Sprejeta nacionalna strategija sledi usmeritvam in
zahtevam Evropske unije na področju vključevanja Romov, in sicer Okvirju EU za nacionalne strategije
vključevanja Romov do 2020 (EU okvir), Sklepom Sveta EU iz leta 2011 ter Priporočilu Sveta EU o
učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah iz decembra 2013 , k realizaciji katerih
je Republika Slovenija zavezana kot država članica, ki sledi ciljem strategije Evropa 2020. V letu 2015
se bo aktualna nacionalna strategija zaključila, zato se bo pristopilo k pripravi nove nacionalne
strategije, ki bo zajela obdobje do 2020. Na podlagi dosedanjih ocen NPUR 2010-2015 s strani
Evropske komisije in prej omenjenega priporočila Sveta EU bo ob pripravi nove nacionalne strategije
preko usmerjenega pristopa potrebno pripraviti konkretne ukrepe na ključnih področjih, med drugim
tudi ukrepe, namenjene mladim Rominjam in Romom, in sicer v smislu večjega intersekcijskega
pristopa ter senzibilizacije za to skupino depriviligiranih mladih.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

NOSILEC: MDDSZEM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 v trg dela oz. reintegracijo v šolsko okolje
in vsakdanje življenje ter formiranje poklicne identitete in socialno – kulturnega delovanja.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

-

število mladih, mlajših od 25, vključenih v programe za povečevanje socialne vključenosti v
okviru ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja, po spolu

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 1.153.269 EUR*
Šifra proračunske postavke: ESS PP 6849, SLO PP 6998
Ime proračunske postavke: Spodbujanje zaposljivosti ESS 07-13 EU (85%), Spodbujanje zaposljivosti
ESS 07-13 slovenska udeležba (15%)
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Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
* Navedeni znesek vključuje predvidena sredstva v letu 2015 (možne so spremembe).

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja
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 mladim, ki študirajo.
Namen je, da študenti, ki rešujejo stanovanjsko stisko tekom študija s strani države prejmejo
subvencijo, ki jim omogoča ugodnejše bivanje. Lahko jo koristijo za bivanje v javnih študentskih (in
dijaških) domovih, v 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 kapacitete, ki so cenovno
dostopnejše študentom pri čemer upošteva materialni položaj študentov, oddaljenost od kraja
bivanj, študijski uspeh, posebne socialne in zdravstvene razmere in drugo.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 3.394.315,00 EUR
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
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PRIORITETNO PODPODROČJE 1: zagotoviti pogoje za krepitev participacije mladih v kulturi
Nosilec: MIZŠ in MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
KULTURNI BAZAR
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Projekt Kulturni bazar je namenjen krepitvi dostopnosti kakovostne kulturne ponudbe in tudi krepitvi
participacije mladih v kulturi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidoma 56.858,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131154
Ime proračunske postavke: Kulturna vzgoja
Ime proračunskega uporabnika : MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
CILJNA PODPORA MLADIM USTVARJALCEM NA PODROČJU GLASBE
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Poleg sofinanciranja programa Zveze glasbene mladine Slovenije, na področju baleta, zborovstva in
posameznih koncertnih gostovanj (matinej ali pa koncertnih predstavitev nadarjenih mladih
glasbenikov) je financiranih več posamičnih projektov mladih ustvarjalcev.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidoma 350.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 131077
Ime proračunske postavke: Glasbeni programi in projekti nevladnih organizacij
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Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Filmska vzgoja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Sofinanciranje projektov s področja filmske vzgoje.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidoma 150.000 EUR.
Šifra proračunske postavke: 131127
Ime proračunske postavke: Slovenski filmski center
Ime proračunskega uporabnika: MK

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

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidoma 130.000 EUR, in sicer za širši in ožji
program namenjen za vzgojne programe
Šifra proračunske postavke: 131083
Ime proračunske postavke: Javni zavodi na področju filma in AV kulture
Ime proračunskega uporabnika: MK
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NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
PROGRAM ZA MLADE NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Izvedba programa prireditev za otroke in mladino na področju naslednjih umetnostnih zvrsti:
zborovstva, gledališča in lutk, literature, inštrumentalne glasbe, folklore plesa, filma ter likovne
dejavnosti. Program se izvaja v sodelovanju s šolami, na prireditvah se predstavijo vse šolske skupine.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidoma 250.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: pp131120
Ime proračunske postavke: JSKD
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
RASTEM S KNJIGO
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvajaJO Javna agencija za knjigo RS,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Združenje splošnih knjižnic, Združenje
splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva
slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami in
osnovnimi šolami s prilagojenim programom šolami srednjimi šolami in zavodi za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter zamejskimi osnovnimi in srednjimi.
Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega
slovenskega mladinskega leposlovja, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega
leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic,
motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za
mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidoma 80.000,00 EUR
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Šifra proračunske postavke: 131125
Ime proračunske postavke: Založništvo
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zakon o osnovni šoli, učni načrti
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote je pomemben in še posebej izpostavljen cilj
Zakona. Učenci spoznavajo in usvajajo kulturo skozi različne kroskulikuralne vsebine, ki se izvajajo pri
posameznih obveznih in izbirnih predmetih ter v organizaciji kulturnih dni. Aktivno so udeleženi v
različnih interesnih dejavnosti s področja kulture. Še posebej velja izpostaviti različne recitatorske in
dramske krožke, kjer učenci tudi neposredno nastopajo.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število učencev v izbirnih predmetih s področja kulturno umetnostnega delovanja in število
interesnih dejavnosti* s tega področja:

IZBIRNI_PREDMET

Št. šol Št. uč.

Ansambelska igra /i/

48

603

Glasbena dela /i/

31

418

Gledališki klub /i/

131

1.646

Likovno snovanje 1 /i/ 248

3.089

Likovno snovanje 2 /i/ 233

3.212

Likovno snovanje 3 /i/ 239

3.517

Literarni klub /i/

16

181

Ljudski plesi /i/ 15

296

Odkrivajmo preteklost mojega kraja /i/ 11
Ples /i/ 59

887

Starinski in družabni plesi /i/
14.355
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23

380

126

*(op. podatkov o interesnih dejavnostih na Direktoratu ne zbiramo)
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: sredstva so zagotovljena v okviru rednega programa
Šifra proračunske postavke: 667210
Ime proračunske postavke: Dejavnost osnovnega šolstva
Ime proračunskega uporabnika : MIZŠ

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

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neposredni poziv za predložitev programov javnim zavodom
Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti
in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2015-2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo.
Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v
letu 2015 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: Sofinanciranje javne službe v
delu dostopnosti in vključevanja mladih
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

višina dodeljenih in porabljenih sredstev za vsebine namenjene mladim,

-

število digitaliziranih predmetov kulturne dediščine,

-

število vključenih študentov.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 100.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 131113, 131115
Ime proračunske postavke: Javni zavodi na področju kulturne dediščine in – Programi in projekti na
področju kulturne dediščine
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo
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NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zakon o osnovni šoli
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V času osnovnošolskega izobraževanja učenci spoznavajo slovensko in tujo kulturno in siceršnjo
dediščino. Spoznavanje poteka v okviru obveznih predmetov (še posebno slovenščine, zgodovine) in
posebnega izbirnega predmeta v katerega se učenci vključujejo prostovoljno (srečanje s kulturami in
načini življenja, ples,..). Pri tem imajo posebno mesto organizirane oblike strokovnih ekskurzij, kjer je
ogled kulturnih znamenitosti eden izmed pomembnih ciljev.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število učencev v izbirne predmete s področja umetnosti in kulture:

IZBIRNI_PREDMET

Št. šol Št. uč.

Kaj nam govorijo umetnine /i/ 7
Oblika in slog /i/

1

83

16

Življenje, upodobljeno v umetnosti /i/ 1

17

116
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Sredstva so zagotovljena v okviru rednega programa
Šifra proračunske postavke: 667210
Ime proračunske postavke: Dejavnost osnovnega šolstva
Ime proračunskega uporabnika : MIZŠ

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: zagotoviti pogoje za večjo dostopnost aktivnega kulturnega
ustvarjanja za mlade v smislu kontinuirane oblike neformalnega izobraževanja za različna
umetnostna področja
Nosilec: MIZŠ in MK
Sodeluje: JSKD

NOSILEC: MK
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
UMETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE IN MLADINO
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Izvedba programa izobraževanj za otroke in mladino na področju umetnostnih zvrsti zborovstva,
gledališča in lutk, literature, instrumentalne glasbe, folklore ter plesa mlade usposablja za kakovostno
participacijo v kulturi. Program se izvaja v sodelovanju s šolami.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidoma 30.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: JSKD
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
Sodeluje: JSKD

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
ZAGOTAVLJANJE USTREZNE INFRASTRUKTURE ZA UMETNIŠKO IZRAŽANJE IN DELO
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Sofinanciranje programov in investicij mreže multimedijskih centrov, omogoča razvoj prostorov, ki
kot generatorji mladinske kulture omogočajo kvalitetno izobraževanje in ustvarjanje za mlade.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:

86

-

povečanje števila ustrezno urejenih prostorov, v katerih lahko mladi umetniško ustvarjajo
oziroma se ukvarjajo z dediščino,

-

boljša geografska pokritost z MMC in drugimi ustrezno urejenimi prostori za mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Regijski kulturni centri: predvidoma 73.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: JSKD
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.
Nosilec: MIZŠ in MK
Sodeluje: 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 prioritetnega področja in cilja:
Sofinanciranje teh projektov omogoča mladim, da aktivno participirajo pri razvoju manjšinskih kultur,
kar krepi tako njihovo vključenost, kot prispeva k samemu razvoju kultur njihovih skupnosti.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidoma 40.000,00 EUR, JSKD: cca 50.000,00 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; JSKD
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Ime proračunskega uporabnika : MK

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 prioritetnega področja in cilja:
Sofinanciranje teh projektov omogoča mladim, da aktivno participirajo pri razvoju manjšinskih kultur,
kar krepi tako njihovo vključenost, kot prispeva k samemu razvoju kultur njihovih skupnosti.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 40.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131116; 131117; 131143
Ime proračunske postavke: Kulturna dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti;
Kulturna dejavnost romske skupnosti; Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume
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
Nosilec: MIZŠ in MK
Sodelujejo: ZRSŠ, PI, ACS, JAK

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Zakon o osnovni šoli
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na
območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku je
osnovna determinanta osnovnošolskega izobraževanja. Poteka od vstopa v šolo in vse življenje. 83

Pismenost je ena osnovnih kompetenc mladih. Stopnja zahtevnosti se vseskozi prilagaja na starostne
psihofizične zmožnosti učenca. Petnajstletni učenec praviloma že ima razvite veščine za spremljanje
učnega procesa pri vseh predmetih. Za učence, katerih jezik izvorno ni slovenski, se organizira
dopolnilna pomoč.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število učencev, ki uspešno zaključijo osnovnošolsko izobraževanje: 98,5%.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
TEČAJI SLOVENŠČINE ZA PRISELJENSKE OTROKE
Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Z migracijskimi procesi se tako v RS kot zunaj nje veča število zainteresiranih za učenje slovenščine
kot drugega in tujega jezika, interes pa pogosto prerašča v potrebo, zlasti ko gre za dostop do znanja
slovenščine za migrantske otroke ali izobraževanje izobraževalcev za te potrebe. Otroci in mladi
priseljenci, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, se ob vključitvi v redni
izobraževalni proces učijo slovenščino, ki pa zaenkrat nima natančno definiranega ne obsega ne
oblike. V praksi poteka pouk slovenščine za otroke priseljence enkrat do dvakrat tedensko,
vzporedno z rednim poukom. Izbrani izvajalec izobraževanja se bo povezal s posameznimi šolami in v
dogovoru z njimi organiziral izobraževalne oblike.
Izpopolnjevanje jezikovnih zmožnosti in bralne pismenosti je še posebej pomembno za priseljenske
otroke, ki se vključujejo v novo okolje, tako za njihovo uspešnejše izobraževanje kakor pozneje za
zaposlitev.
Kazalniki v NPM, katerim sledi ukrep/instrument:
-

število otrok, ki uspešno končajo tečaj oz. izobraževanje.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 10.800 EUR
Šifra proračunske postavke: 131144
Ime proračunske postavke: Izvajanje nacionalnega programa za jezikovno politiko
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Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROJEKTOV, NAMENJENIH PREDSTAVLJANJU, UVELJAVLJANJU
IN RAZVOJU SLOVENSKEGA JEZIKA V LETU 2015
Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Sofinancirani bodo posebni dogodki, prireditve, večmedijski projekti, tekmovanja in druge
nestandardne oblike dopolnilnega jezikovnega izobraževanja na področju jezikovnih virov in
tehnologij, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje o uporabi jezikovnih virov in tehnologij, ter
drugi inovativni projekti, ki prispevajo k spoznavanju ter spodbujajo k usposabljanju za uporabo
jezikovnih virov in tehnologij. Prednost pri izbiri in sofinanciranju bodo imeli projekti, ki bodo
vključevali kombinirano uporabo različnih medijev in različne pristope k skupinam, ki jim bo projekt
namenjen, medgeneracijski dialog in potrebe prikrajšanih (ranljivih) družbenih skupin.
Kazalniki v NPM, katerim sledi ukrep/instrument:
-

uspešnost seznanitve ciljnih skupin (prikrajšanih, ranljivih) z uporabo jezikovnih priročnikov,
drugih jezikovnih virov in tehnologij.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 18.768 EUR
Šifra proračunske postavke: 131098
Ime proračunske postavke: Promocija in razvoj slovenskega jezika
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije
Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Portal bo pokrival vsa poglavja iz Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–
2018:
–
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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),
–
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.

Kazalniki v NPM, katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 24.500,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131144
Ime proračunske postavke: Izvajanje nacionalnega programa za slovenski jezik
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
PROMOCIJA IN RAZVOJ SLOVENSKEGA JEZIKA
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Promocija zagotavlja pogoje za dvig zavesti o pomenu branja med mladimi, promovirati kakovostno
ustvarjalnost na področju leposlovja in humanistike ter podpirati razvoj bralne kulture med mladimi
(obiskovanje knjižnic, razvoj kulture kupovanja knjig …).
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: predvidenih 20.962 EUR
Šifra proračunske postavke: 131098
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Ime proračunske postavke: Promocija in razvoj slovenskega jezika
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
PROJEKTI, NAMENJENI MLADIM V OKVIRU NACIONALNEGA RPOGRAM AZA SLOVENSKI JEZIK
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: predvidenih 51.500 EUR
Šifra proračunske postavke: 131144
Ime proračunske postavke: Izvajanje Nacionalnega programa za slovenski jezik
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
PODPORA PROJEKTOM IN PROGRAMOM ZA MLADE JAK
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V letu 2015 JAK načrtuje podporo projektom in programom za mladino od 15. leta naprej, kjer se na
proračunskih postavkah v okviru javnih razpisov zagotavlja sredstva za različne programe in projekte,
namenjene otrokom in mladim ter odraslim, kamor lahko prav tako štejemo skupino mladih starih do
29 let. Tako se mladi vključujejo v okviru celotnega področja bralne kulture, literarnih prireditev
(podpora prireditvam, festivalom in simpozijem), projektov v okviru knjigarniške mreže – udeleženi
so bodisi kot ustvarjalci ali kot obiskovalci/uporabniki/bralci. Enako velja za projekte, ki so podprti na
podpodročju poklicno usposabljanje (gre za projekte dodatnega usposabljanja), prav tako so med
sofinanciranimi knjigami ter revijami za otroke in mladino ter odrasle prisotni mladi avtorji (pisci in
ilustratorji, prevajalci, uredniki ...), mladi pa so hkrati tudi bralci vseh knjig in revij, katerih izdajo
sofinancira JAK.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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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 2015: okvirno 40.000 - 50.000 EUR
Šifra proračunske postavke: PP131125 – založništvo, 131094 – poklicno usposabljanje na področju
knjige, 131093 – knjigarniška mreža
Ime proračunske postavke: JAK
Ime proračunskega uporabnika: MK

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: razvoj in promocija medijske pismenosti in priprava akcijskega načrta
medijske pismenosti
Nosilec: MIZŠ in MK
Sodeluje: ZRSŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zakon o osnovni šoli
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Petnajstletni učenci, ki so tuji državljani in se prvič vključujejo v slovensko osnovno šolo se vključijo v
dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture. S sodelovanjem z državami njihovega izvora pa se za
njih organizira tudi pouk materinščine.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

Število petnajstletnikov vključenih v dopolnilni pouk slovenščine: 130,

-

Število skupin učencev vključenih v pouk maternega jezika in kulture od koder prihaja
učenec.* (op. podatkov na Direktoratu ne zbiramo).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Sredstva so zagotovljena v okviru rednega programa
Šifra proračunske postavke: 667210
Ime proračunske postavke: Dejavnost osnovnega šolstva
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ
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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

Nosilca: MIZŠ, MK in ZRSŠ
Sodelujeta: JAK in PI

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (financiranje iz integralnega
proračuna)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Boljša usposobljenost strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja pomembno vpliva na
raven bralne in medijske pismenosti učencev in dijakov.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: /
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 4.698,84 EUR
Šifra proračunske postavke: 715310
Ime proračunske postavke: Izobraževanje učiteljev
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Izvedba programa izobraževanj za učitelje, ki delajo tudi kot mentorji otroških in mladinskih kulturnih
skupin in sicer za področja: zborovstvo, gledališče in lutke, literatura, inštrumentalna glasba, folklora
in ples. Program se izvaja kot dodatno neformalno izobraževanje za umetnostne zvrsti, kjer ni
ustreznih formalnih izobraževanj.
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Strokovna usposabljanja za učitelje in pedagoge za uporabo inovativnih metod poučevanja /npr.
gledališka pedagogika, plesna pedagogika/, kjer umetniška zvrst kot orodje učenja omogoča lažje
razumevanje učnih vsebin ter izjemno izboljšuje kognitivne zmožnosti učencev v celoti.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število raziskav s tega področja.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: Predvidenih 40.000 EUR
Šifra proračunske postavke: PP131120
Ime proračunske postavke: JSKD
Ime proračunskega uporabnika: MK

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

Nosilec: MIZŠ in MK
Sodeluje: ZRSŠ

PREDVIDENI UKREPI, KI BODO FINANCIRANI IZ:
NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE (zneski, ki so navedeni zajemajo celotno
programsko obdobje 2014-2020. Izvedba navedenih javnih razpisov v letu
2015 ni zagotovljena. Prikazana sredstva ter ukrepi še niso določeni.)
NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA
ERASMUS+
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2 PODROČJE 1: 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
V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter Specifičnega cilja 2: Izboljšanje
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela so
predvideni ukrepi za:
- Nadaljevanje ukrepov ugotavljanja in priznavanja neformalnih in priložnostno pridobljenih znanj,
spretnosti in veščin oz. kompetenc, ki so potrebne za uspešno vključevanje na trg dela, družbo ali v
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (izvajale se bodo aktivnosti kot so izdelava bank nalog za
neposredno preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, certificiranje neformalno
pridobljenih znanj za pridobitev javne listine za poklicne kvalifikacije) ter podporni ukrepi za
izpopolnjevanje strokovnih delavcev na tem področju, saj so izvajalci ključnega pomena za kvalitetno
svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj.
Za skupino ukrepov na tem področju je skupaj (EU in SI prispevek) namenjenih okvirno 10 milijonov
EUR v celotnem programskem obdobju 2014-2020.

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotoviti pogoje za povečanje deleža mladih, ki končajo študij, ter
spodbujanje skrajševanja dobe študija
V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter specifičnega cilja 3 Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema so predvideni ukrepi za:
- Karierno in poklicno orientacijo za mlade (študente in ostalo šolajočo mladino) ter spremljanje
zaposljivosti, s katerimi se bo omogočilo ustrezno poklicno in karierno svetovanje ter podlage za
napovedovanje potreb (npr. informiranje o poklicih, individualna podpora za prepoznavanje
interesov in sposobnosti, svetovanja in zastopništva, skupinske oblike dela za mlade, povezovanja z
delodajalci za boljšo zaposljivost). Karierni centri za študente bodo s prilagojenimi pristopi izvajali že
začete, hkrati pa se bodo razvijale tudi nove, aktivnosti za ustrezno načrtovanje karierne poti
študentov od vpisa do zaposlitve, za bolj celovito informiranost delodajalcev o programski ponudbi
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VŠ zavodov ter kompetencah študentov in diplomantov za njihovo lažje vključevanje na trg dela.
Ciljne skupine se bodo razširile (bodoči študentje, diplomanti in delodajalci).

Za skupino ukrepov na tem področju je skupaj (EU in SI prispevek) namenjenih okvirno 7 milijonov
EUR v celotnem programskem obdobju 2014-2020.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za vzpostavitev prožnih oblik poučevanja
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja
Namen javnega razpisa je razvoj inovativnih učnih okolij in uvajanje metod in pedagoških praks tudi z
vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, 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. sposobnost načrtovanja in reševanja problemskih nalog, samostojnega dela,
analitičnega razmišljanja, kreativnost, podjetnost, bralna pismenost, naravoslovna, matematična, IKT
veščine) in poklicnih kompetenc učencev, dijakov in študentov, vključno z izvajanjem programov
sodelovanja institucij izobraževanja (npr. slovenskih in tujih VŠ institucij pri razvoju skupnih študijskih
programov in partnerstev). Pri tem bo dvig kompetenc in ravni pismenosti spremljan in vrednoten
tudi na osnovi metodologije uporabljene v mednarodno-primerjalnih raziskavah oziroma preko
zagotavljanja stalnega spremljanja kakovosti vzgojno izobraževalnega sistema.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja.

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: preprečevanje zgodnejšega opuščanja izobraževanja pri poklicnem
in strokovnem srednješolskem izobraževanju
V okviru prednostne naložbe »2.10.4. Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja
na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb po
veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem
mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi« sta določena dva specifična cilja,
in sicer Specifičen cilj 1: Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja in Specifični cilj
2: Izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki sta namenjena
prenovi poklicnega in strokovnega izobraževanja. Predvideni so sledeči ukrepi:
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- Uveljavitev novih modelov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo z obstoječimi tvorili
nov sistem ter omogočali lažji, hitrejši in ustreznejši prehod na trg dela (npr. vajeništvo) in sicer preko
dopolnitve manjkajočih poklicnih standardov in kurikulov, konkretne izpeljave novih modelov v praksi
(npr. obdobja usposabljanja na delovnem mestu), ter izvedbe prenove (posodobitev programov,
ugotavljanje uspešnosti preko učnih izidov s poglobljenim sodelovanjem z delodajalci ipd.);
- Nadaljevanje izvajanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcih preko spodbud delodajalcem za
zagotavljanje učnih mest za dijake in študente višjega strokovnega izobraževanja;
- Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja preko
promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti
za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja;
- Krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za izvajanje praktičnega usposabljanja, ki se bodo
usposabljali za kakovostno mentorstvo dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki bodo na
praktičnem usposabljanju oziroma vajeništvu;
- Krepitev poklicnih kompetenc strokovnih delavcev na področju poklicnega izobraževanja za
ustrezno prilaganje tehnološkim in strokovnim potrebam posameznim poklicev (npr. usposabljanje
učiteljev v podjetjih ipd.).

Za ukrepe je skupaj predvidenih 32,62 milijonov EUR v celotnem programskem obdobju 2014-2020.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Dvig socialnega in kulturnega kapitala v naseljih, kjer živijo Romi

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Izvajanje aktivnosti v lokalni skupnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala s povezovanjem z
NVO (učenje jezika, oblike predšolska vzgoje), različnimi ustanovami, izvajanje učne pomoči,
aktivnosti v inkubatorjih,
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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-

št. vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programa,

-

št. vključenih romskih pomočnikov, št. gradiv za učitelje in učence.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 500.000 EUR
Šifra proračunske postavke:
Ime proračunske postavke: ESS
Ime proračunskega uporabnika: Urad za razvoj izobraževanja

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: izboljšanje kakovosti izobraževanja na vseh izobraževalnih
stopnjah
V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter specifičnega cilja 3 Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema in v okviru V okviru prednostne naložbe »2.10.4.
Izboljšanje odzivnosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v
zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno
prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter
oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi
in vajeniškimi programi« sta določena dva specifična cilja, in sicer Specifičen cilj 1: Prenova sistema
poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Za ukrepe spodbujanja in evalvacije kakovosti izobraževanja na vseh nivojih je neposredno
namenjenih 10,8 milijonov EUR, posredno pa skoraj 82 milijonov EUR v celotnem programskem
obdobju 2014-2020.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Dvig splošnih in poklicnih kompetenc za povečanje zaposlitvenih možnosti
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Razvoj modelov, preizkušanje, izobraževanje učiteljev, razvoj ustreznih gradiv, didaktičnih materialov,
izmenjava dobrih praks
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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-

število vzgojno-izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programov za dostopnost
in enake možnosti v vzgoji in izobraževanju (vsaj 4),

-

število izvedbenih kurikulov,

-

število strokovnih srečanj in seminarjev za strokovne delavce.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 500.000 EUR
Šifra proračunske postavke:
Ime proračunske postavke: ESS
Ime proračunskega uporabnika: Urad za razvoj izobraževanja

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Učinkovitost izobraževalnega sistema – spremljanje in evalvacija kakovosti izobraževalnega
sistema in šol
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Izvajanje mednarodno primerjalnih študij, razvoj modelov spremljanja in evalvacije izobraževalnega
sistema in šol
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

višina sredstev namenjenih zagotavljanju kakovosti v izobraževanju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 400.000 EUR
Šifra proračunske postavke:
Ime proračunske postavke: ESS
Ime proračunskega uporabnika: Urad za razvoj izobraževanja

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Vzdržen sistem vodenja in upravljanja šol
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Oblikovanje modelov, preizkušanje modelov glede na specifike, izobraževanje ravnateljev,
oblikovanje kariernih poti ravnateljev
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
100

višina sredstev namenjenih zagotavljanju kakovosti v izobraževanju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 100.000 EUR
Šifra proračunske postavke:
Ime proračunske postavke: ESS
Ime proračunskega uporabnika: Urad za razvoj izobraževanja

Prioritetno podpodročje 5: Vzpostavitev celovitega sistema vseživljenjske karierne orientacije za
mlade v starosti 15-29 let
V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter Specifičnega cilja 2: Izboljšanje
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela so
predvideni ukrepi za:
- Razvoj novih modelov VKO za zaposlene, tako preko kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, kot
preko celovite podpore in svetovanja zaposlenim za izboljšanje kariernih in poklicnih odločitev,
katerih cilj je, da se posamezniki bodisi zaposlijo, bodisi vključijo v formalne ali neformalne programe
izobraževanja in usposabljanja ali pridobijo dodatne ali nove kvalifikacije, ki jim bodo zagotavljale
boljšo zaposljivost. Izvajale se bodo aktivnosti, kot so poglobljena svetovanja za načrtovanje kariere,
izdelava portfoliev, pridobivanje in motiviranje za sodelovanje v programih izobraževanja in
usposabljanja.
Za skupino ukrepov na tem področju je skupaj (EU in SI prispevek) namenjenih okvirno 27,3 milijona
EUR v celotnem programskem obdobju 2014-2020.

V okviru specifičnega cilja 3:
- Karierno in poklicno orientacijo za mlade (študente in ostalo šolajočo mladino) ter spremljanje
zaposljivosti, s katerimi se bo omogočilo ustrezno poklicno in karierno svetovanje ter podlage za
napovedovanje potreb (npr. informiranje o poklicih, individualna podpora za prepoznavanje
interesov in sposobnosti, svetovanja in zastopništva, skupinske oblike dela za mlade, povezovanja z
delodajalci za boljšo zaposljivost). Karierni centri za študente bodo s prilagojenimi pristopi izvajali že
začete, hkrati pa se bodo razvijale tudi nove, aktivnosti za ustrezno načrtovanje karierne poti
študentov od vpisa do zaposlitve, za bolj celovito informiranost delodajalcev o programski ponudbi
VŠ zavodov ter kompetencah študentov in diplomantov za njihovo lažje vključevanje na trg dela.
Ciljne skupine se bodo razširile (bodoči študentje, diplomanti in delodajalci).
Za ukrepe je skupaj predvidenih 7 milijonov EUR v celotnem programskem obdobju 2014-2020.
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NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v
visokem šolstvu
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen javnega razpisa je spodbujati nadaljnjo dejavnost in razvoj karierne orientacije, predvsem
kariernega svetovanja za študente v visokošolskem izobraževanju z namenom pravočasnega
načrtovanja in razvoja karier bodočih visokokvalificiranih kadrov. Sofinancirane dejavnosti
predstavljene v okviru predmeta javnega razpisa omogočajo pridobivanje izkušenj kariernih
svetovalcev na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanje kariernega svetovanja,
medtem ko organizacija opredeljenih dogodkov pripomore k osveščanju študentov o pomembnosti
kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter
praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela ter povezovanje študentov s potencialnimi
delodajalci.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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.

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: ohranitev obsega štipendijske politike
V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter specifičnega cilja 3 Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema so predvideni ukrepi za:
- Izvajanje regijskih štipendijskih shem in štipendij za deficitarne in specializirane poklice, s katerimi
se bo povezalo izobraževanje z okoljem.
Za ukrepe štipendiranja (splošne regijske in specializirane) je namenjenih 20,7 milijona EUR (ukrepi
MDDSZ, MK in MIZŠ – le področje športa) v celotnem programskem obdobju 2014-2020.
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2.2.2 CILJ: Povečanje mednarodne (študijske) mobilnosti mladih
PRIORITETNO PODPODROČJE 7: okrepitev institucionalne podpore države in vseh vključenih v
šolski sistem
NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega
šolstva
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja
Namen javnega razpisa je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva, z večjim vključevanjem tujih
gostujočih profesorjev in zaposlitve tujih profesorjev na slovenskih visokošolskih zavodih, s podporo
programa Erasmus+ ter socialno šibkih in študentov z manj priložnostmi. Razpis spodbuja večjo
odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje s podporo razvoju skupnih študijskih
programov in s tem večje sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in
globalnem prostoru, ki vodi do razvoja kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega
sistema.
Ukrepi mobilnosti bodo skladno z operativnim programom za črpanje evropskih strukturnih sredstev
usmerjeni predvsem na področja naravoslovja in tehničnih ved oz. na prednostna področja, določena
s Strategijo pametne specializacije.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
sredstva države, namenjena za:
-

- tuje gostujoče profesorje.

-

- zaposlitve tujih profesorjev,

-

- razvoj skupnih programov,

-

- podporo za cilje programa Erasmus +,

-

- za socialno šibke in študente z manj priložnostmi

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: okrepiti kakovost, promocijo in podporo za študij in prakso v tujini

V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
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poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter specifičnega cilja 3 Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema so predvideni ukrepi za:
- Izboljšanje mednarodne mobilnosti slovenskih študentov iz socialno šibkih okolij na izmenjavah v
tujini, s ciljem povečanja učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob
komplementarnem financiranju mobilnosti preko programa ERASMUS +.
Za skupino ukrepov na tem področju je skupaj (EU in SI prispevek) namenjenih okvirno 12 milijonov
EUR (mobilnost študentov in zaposlenih) v celotnem programskem obdobju 2014-2020.

NOSILEC: CMEPIUS
Program Erasmus+
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Na razpisu bodo izbrani projekti za mednarodno mobilnost
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

višina sredstev namenjenih za mednarodno mobilnost.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015:
-

mobilnost študentov: 4 mio EUR,

-

mobilnost dijakov v PIU: 1,3 mio EUR.

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
V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter specifičnega cilja 3 Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema so predvideni ukrepi za:
- Izboljšanje mobilnosti slovenskih VŠ učiteljev in sodelavcev na izmenjavah na tujih VŠ institucijah ter
tujih VŠ učiteljev na slovenskih VŠ zavodih, s katerimi se bo okrepilo mednarodne kompetence
mladih, izboljšalo kakovost poučevanja in razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost , hkrati pa
se bo vplivalo na razvoj aktualnih študijskih programov, večjo kakovost poučevanja in s tem kakovost
učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov, povečanje števila multilateralnih projektov,
raziskav in skupnih študijskih programov, s ciljem izboljšanja kompetenc diplomantov. Ukrepi
104

mobilnosti bodo usmerjeni predvsem na področja naravoslovja in tehničnih ved oziroma na
prednostna področja, določena z SPS. Bolj kakovostno in mednarodno odprto VŠ izobraževanje bo
preko bodočega delovanja VŠ diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo
drugih sektorjev družbe.
Za skupino ukrepov na tem področju je skupaj (EU in SI prispevek) namenjenih okvirno 12 milijonov
EUR (mobilnost študentov in zaposlenih) v celotnem programskem obdobju 2014-2020.

3 PODROČJE 2: 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)
V okviru Prednostne naložbe »2.8.4. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni
izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade« ter
specifičnega cilja 1: Znižanje brezposelnosti mladih so predvideni naslednji ukrepi:
spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem
iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, spodbude za opravljanje pripravništva,
kjer so delovne izkušnje obvezne za pridobitev poklica, usposabljanje na delovnem mestu in izvajanje
delovnih preizkusov pri delodajalcih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj.
Usposabljanje bo prilagojeno potrebam posameznika in usmerjeno v povečanje posameznikove
zaposljivosti, spodbujanje prilagojenih usposabljanj in medgeneracijskega prenosa znanj in izkušenj
na mlade npr. preko izvajanja shem mentorstva za mlade, krepitev svetovalnega dela z mladimi na
Zavodu RS za zaposlovanje ter ciljno usmerjeno usposabljanje že zaposlenih svetovalcev za zaposlitev
za delo z mladimi, preko katerih bodo mladi aktivneje vključeni v svetovalni proces in intenzivirali
iskanje zaposlitve,
V okviru Prednostne naložbe »2.8.4. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni
izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade« ter
specifičnega cilja 2: Izvedba Pobude za zaposlovanje mladih - Znižanje brezposelnosti mladih v
starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji vzhodna Slovenija je predviden ukrep:
"Prvi izziv", je ukrep kombinacijo poskusnega tri mesečnega obdobja, v katerem se mlada
oseba spozna z delodajalcem in delom oz. delovnim mestom, ki se nato, ob vzajemni ustreznosti,
nadaljuje v subvencionirano zaposlitev za eno leto. V program se vključujejo mladi od 15 do vključno
29 let, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki prebivajo v kohezijski regiji vzhodna
Slovenija, ki so neaktivni ali brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, in so ali niso prijavljeni
kot iskalci zaposlitve.
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Nosilno ministrstvo za ukrepe v okviru prednostne osi
transnacionalna mobilnost delovne sile je MDDSZ.

8 Spodbujanje, zaposlovanja in

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Projekt pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem (delovni naslov)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Projekt bo določenemu številu diplomantov brez delovnih izkušenj omogočil zaposlitev za čas
opravljanja pripravništva in možnost pristopa k strokovnemu izpitu
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

višina sredstev iz evropskih virov, namenjenih zaposlovanju mladih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: /
Šifra proračunske postavke: /
Ime proračunske postavke: /
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ

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

V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter specifičnega cilja 3 Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema so predvideni ukrepi za:
- Izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in delom oziroma okoljem
(sektorjem, lokalnim in mednarodnim okoljem, vključno z mobilnostjo), s katerimi se bo mladim
zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj za neposredno
udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, razvoj
podjetnosti in ustvarjalnosti (uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo,
gospodarstvom in negospodarstvom, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in NVO). Z
navedenimi dejavnostmi se bodo posamezniki opremili s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje
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delovnih mest, kar je tudi v skladu z SPS, ki postavlja v središče inovativnost in ustvarjalnost
posameznikov.
Za skupino ukrepov na tem področju je skupaj (EU in SI prispevek) namenjenih okvirno 13 milijonov
EUR v celotnem programskem obdobju 2014-2020.

V okviru Prednostne naložbe »2.8.4. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni
izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade« ter
specifičnega cilja 1 Znižanje brezposelnosti mladih so predvideni naslednji ukrepi:
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 (prido)bivanja mladih kot odgovorov na
družbene izzive (npr. v okviru trajnostnih skupnosti, s samooskrbnimi projekti, z izkoriščanjem
naravnih potencialov za dodano vrednost na podeželju, preko mladinskega dela.…).- podpora
spodbujanju in razvoju aktivnega državljanstva mladih s ciljem zaposlovanja mladih v organizacijah, ki
delujejo v mladinskem in nevladnem sektorju ter s ciljem spodbujanja, razvoja in beleženja
neformalno pridobljenih kompetenc mladih, spodbujanje podjetnosti in podjetništva mladih z
namenom njihovega hitrejšega zaposlovanja oziroma samozaposlovanja, izvedba krajših oblik
usposabljanja in pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za brezposelne mlade, z namenom
pridobitve dodatnih veščin in znanj za večjo zaposljivost.
Nosilno ministrstvo za ukrepe v okviru prednostne osi
transnacionalna mobilnost delovne sile je MDDSZ.

8 Spodbujanje, zaposlovanja in

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Boljše zaposlitvene in samozaposlitvene možnosti na vseh področjih kulture, s poudarkom na
mladih ustvarjalcih
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru ukrepa bo Ministrstvo za kulturo spodbujalo zaposlovanje mladih in z različnimi ukrepi
dvigovalo njihovo zaposljivost, z razvijanjem ključnih kompetenc na področju kulture in umetnosti.
Sredstva bodo namenjena zaposlovanju, z namenom večanja usposobljenosti, pridobivanja novih
znanj in spretnosti, ki so pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela.
Predvideni ukrepi:
–
ciljna podpora prvim projektom mladih ustvarjalcev na področju kulture (samozaposleni,
nezaposleni) vključno z vključevanjem mladih v umetniške projekte kulturnih izvajalcev (NVO, JZ),
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–
razvoj in vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za delovanja mladih na področju kulture
(zagotovitev pravnega in računovodskega svetovanja, informiranje, posredovanje dela …),
–
vzpostavitev spletnega portala z informacijami o mobilnosti in socialni varnosti v slovenskem
in angleškem jeziku (povezljiv s portalom culture.si),
–

spodbujanje usposabljanj in izobraževanje za (samo)zaposljivost,

–
vzpostavitev mrež, ki delujejo na področju umetnosti v Sloveniji z namenom, da se zagotovijo
ustrezni produkcijski in promocijski pogoji za mlade ustvarjalce in druge, ki delujejo na področju
kulture,
–

ustvarjanje pogojev za delovanje, uveljavitev in promocijo mladih kakovostnih ustvarjalcev,

–

spodbujanje enakih možnosti pri participaciji mladih,

–
ustvarjanje pogojev za profesionalizacijo določenih dejavnosti, ki lahko samostojno delujejo
na trgu dela in se financirajo neposredno iz virov, ki jih zagotavlja ustrezno razvit slovenski glasbeni
prostor .
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vključitev v ukrepe.

Višina načrtovanih finančnih sredstev v 2015: 670.000 EUR
Šifra proračunske postavke: Kohezijska sredstva (PP še niso določene)
Ime proračunske postavke: PP še niso določene
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MKGP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA:
Shema plačilo za mlade kmete
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 ena od ključnih predpogojev hitrejšega prestrukturiranja in
povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva.
Kazalniki katerim sledi ukrep / instrument:
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število podprtih mladih kmetov.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: cca. 1,38 mio EUR letno v obdobju 2015-2020
Šifra proračunske postavke: še ni določena
Ime proračunske postavke: Neposredna plačila
Ime proračunskega uporabnika: MKGP

NOSILEC: MKGP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Javni razpis pri ukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 mestin s tem k povečanju zaposlenosti v kmetijskem
sektorju. Generacijska pomladitev je ena od ključnih predpogojev hitrejšega prestrukturiranja in
povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva.
Kazalniki katerim sledi ukrep / instrument:
-

število podprtih mladih kmetov.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: /
Šifra proračunske postavke: 140021, 140022
Ime proračunske postavke: Program razvoja podeželja – 14 – 20 - EU, Program razvoja podeželja 14 –
20 - SLO
Ime proračunskega uporabnika: MKGP

Prioritetno podpodročje 3:Boljše povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela –
odziven in v prihodnost usmerjen sistem izobraževanja in usposabljanja

5 PODROČJE 4: 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 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
prekomerno 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 prioritetnega področja in cilja:
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.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Norveškega finančnega mehanizma,Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Program spodbujanja zdravega življenjskega sloga mladih Romov, še zlasti mladih romskih žensk.
Posebej bo vzpostavljena podporna mreža za svojce odvisnikov in ljudmi s težavami v duševnem
zdravju v Romski populaciji.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

delež mladih s prekomerno težo in debelostjo, po spolu

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 75.000 EUR
Financiranje s Programom Norveškega finančnega mehanizma
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 600.000 EUR
Financiranje s Programom Norveškega finančnega mehanizma
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NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Norveškega finančnega mehanizma,Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Program integracije mladih invalidov v šport in športne organizacije.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

delež mladih s prekomerno težo in debelostjo, po spolu

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 50.000 EUR
Financiranje s Programom Norveškega finančnega mehanizma

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 prioritetnega področja in cilja:
Program naslavlja problematiko posledic tvegane oziroma škodljive rabe alkohola pri mladih, ki so že
razvili tvegana vedenja. Predvideva vzpostavitev celovitega regijskega preventivnega programa za
področje Posavske regije in pilotiranje izvajanja uličnega dela – informiranje, pomoč pri samopresoji
ter integracija mladih na obrobju.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

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 2015: 100.000 EUR
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Financirano s Programom Norveškega finančnega mehanizma

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
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program Norveškega finančnega mehanizma,Sklop A, Pobude za javno zdravje
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

incidenca spolno prenosljivih okužb pri mladih, po spolu

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 50.000 EUR
Financiranje s Programom 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 prioritetnega področja in cilja:
Program sistemskega preprečevanja in obravnavanja medvrstniškega nasilja za zmanjšanje nasilja v
šoli s skupnim delovanjem lokalne skupnosti ter razvoj nacionalne strategije usmerjene k bolj
celovitemu spoprijemanju z nasiljem.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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-

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 100.000 EUR
Financiranje s Programom Norveškega finančnega mehanizma

6 PODROČJE 5: MLADI IN DRUŽBA TER POMEN MLADINSKEGA SEKTORJA

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
Projekti srečanj mladih in oblikovalcev politik na področju mladine.
-

Dialog mladih z odločevalci.

Skupaj: 104.579 EUR

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

NOSILEC: MOVIT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Erasmus+, Ključni ukrep 1
Projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce
Mladinske izmenjave
Evropska prostovoljna služba
EVS usposabljanja
Mobilnost mladinskih delavcev
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Skupaj: 1.924.218 EUR

NOSILEC: MOVIT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Erasmus+, Ključni ukrep 2
Projekti strateških partnerstev na področju mladine
Strateška partnerstva
TCA
Skupaj: 513.204 EUR

7 PODROČJE 6: 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

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Štipendije za specializirane in deficitarne poklice v kulturi
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Politiko štipendiranja v okviru Zakona 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 in 20/11) in Nacionalnega programa za kulturo za specializirane in deficitarne
poklice v kulturi. Usposabljanje za nekatere specifične umetniške poklice v umetnosti ter na področju
kulturne dediščine je namenjeno dvigu ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter
pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Pri
razpisih za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za dodiplomske in študije
je pozornost namenjena tudi izobraževanju za poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati. S
tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje
raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.
Cilj je spodbujanje vpisa na umetniške programe za katere za ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti in druge poklice v kulturi.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vključenih mladih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: 300.000 EUR
Šifra proračunske postavke: Kohezijska sredstva (PP še niso določene)
Ime proračunske postavke: PP še niso določene
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Usposabljanje mladih ustvarjalcev in zaposlenih v kulturi pod mentorstvom
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Cilj ukrepa je zaposlitev mladih oseb za čas usposabljanja in usposabljanje mentorjev, ki bodo
prenašali znanja. Prenos znanja iz starejših na mlade (vključevanja nezaposlenih in samozaposlenih
mladih v programe oziroma projekte javnih zavodov ter NVO-jev kot izvajalcev projektov oziroma
programov v javnem interesu) je ukrep, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za kulturo.
Temeljni cilj ukrepa je podpora usposabljanju mladih ustvarjalcev in zaposlenih v drugih poklicih v
kulturi pod mentorstvom, ki ga bodo izvajali profesionalni ustvarjalci v kulturi.
Omogočil bo pridobivanje ustreznih znanj, spretnosti in kompetenc za učinkovitejše vključevanje
mladih na trg delovne sile. Izvajal se bo kot enoletno usposabljanje mladih v obliki zaposlitve v javnih
institucijah in zasebnemu sektorju (NVO, mala in srednje velika podjetja) , kar bo pozitivno vplivalo na
zaposljivost mladih v kulturi.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

število vključenih v usposabljanje

Višina načrtovanih finančnih sredstev v 2015: 740.000 EUR
Šifra proračunske postavke: Kohezijska sredstva (PP še niso določene)
Ime proračunske postavke: PP še niso določene
Ime proračunskega uporabnika: MK

NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zaposlovanje in usposabljanje mladih na področju kulture (za delo s pripadniki ranljivih skupin)
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ukrep je namenjen zaposlovanju in usposabljanju oseb mlajših od 30 let, za pridobitev specifičnih
znanj, medkulturnih kompetenc, sposobnosti in občutljivosti za delo s pripadniki ranljivih skupin
(pripadniki madžarske ali italijanske narodne skupnosti ter romske skupnosti, pripadniki narodnih
skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov
narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, pripadniki različnih manjšinskih etničnih skupin in
priseljencev ter invalidi ter druge ranljive skupine), V ta ukrep sodi tudi strokovno usposabljanje za
zaščito in promocijo kulturnih raznolikosti v javni infrastrukturi, tudi na narodnostno mešanem
območju.
Cilj ukrepa je prispevati h kulturni integraciji in opolnomočenju ranljivih skupin za udejanjanje načela
enakih možnosti. Mladi, ki bodo vključeni v projekte, bodo za čas usposabljanja zaposleni za več kot
eno leto (predvidoma 4 leta).
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

Število vključitev mladih.

Višina načrtovanih finančnih sredstev v 2015: 200.000 EUR
Šifra proračunske postavke: Kohezijska sredstva (PP še niso določene)
Ime proračunske postavke: PP še niso določene
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V ljubiteljski kulturi v Sloveniji aktivno ustvarja preko 100.000 posameznikov, ki delujejo v skoraj
5.000 kulturnih društvih in skupinah. Mladim je težko zagotoviti ustrezno profesionalno strokovno
vodenje, saj za določena področja kulturnih dejavnosti ni programov v formalnem izobraževalnem
sistemu (sodobni ples, folklora, mentorstvo gledaliških in lutkovnih skupin…), na drugih področjih pa
je teh kadrov občutno premalo zaradi velikega povpraševanja (zborovstvo, instrumentalna glasba,
likovna dejavnost, itd.). Znanja in veščine ustvarjalci tako pridobivajo v okviru neformalnih
izobraževalnih oblik, delavnic in seminarjev, ki potekajo v okviru programa Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) in drugih organizacij. Podobno velja za strokovno
literaturo, ki je skromna in težko dostopna.
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Zato je priložnost za mlade ustvarjalce za vključitev v programe, preko katerih bodo pridobili znanja
in veščine, kar jim bodo omogočila kvalitetno delo ter hitrejše vključevanje na trg dela v kulturi.
Znanja bodo pridobili pod strokovnim vodstvom mentorjev, Programi bodo zastavljeni tako, da bodo
omogočali vključevanje mladih iz cele Slovenije, saj je JSKD mreža z 59 izpostavami, ki pokrivajo vse
slovenske regije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo deloval v vlogi organizatorja in v nekaterih primerih tudi
izvajalca neformalnih izobraževanj in usposabljanj (kot npr. sodobni ples, folklora, lutkarstvo...), ki
niso dostopna v obstoječih institucija ali pa je ponudba premajhna in ne pokrije vseh potreb
(zborovstvo, likovna dejavnost...). SS tem bo torej zapolnjena vrzel v izobraževalnem sistemu.
Navedena neformalna izobraževanja in usposabljanja se bodo izvajala preko mentorstva (prenos
znanj in izkušenj starejših ustvarjalcev na mlajše) in preko raznih delavnic. Poleg navedenega pa bo
študijski center s 59 izpostavami, deloval tudi kot izobraževalno in raziskovalno središče za kulturne
animatorje in mentorje, nudil neposredno strokovno pomoč ustvarjalcem, vključeval pa bo tudi
informacijsko-dokumentacijski center in specializirano knjižnico za strokovno literaturo, ipd.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
-

Število vključenih mladih.

Višina načrtovanih finančnih sredstev v 2015: 400.000 EUR
Šifra proračunske postavke: Kohezijska sredstva (PP še niso določene)
Ime proračunske postavke: PP še niso določene
Ime proračunskega uporabnika: MK/JSKD

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; PRIORITETNO PODPODROČJE 7:
promocija branja in načrten razvoj bralne kulture, PRIORITETNO PODPODROČJE 8: razvoj in
promocija medijske pismenosti in priprava akcijskega načrta medijske pismenosti
V okviru Prednostne naložbe »2.10.3. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc« ter specifičnega cilja 3 Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema so predvideni ukrepi za:
- Razvoj inovativnih učnih okolij in uvajanje metod in pedagoških praks tudi z vključevanjem novih
tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških
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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.
sposobnost načrtovanja in reševanja problemskih nalog, samostojnega dela, analitičnega
razmišljanja, kreativnost, podjetnost, bralna pismenost, naravoslovna, matematična, IKT veščine) in
poklicnih kompetenc učencev, dijakov in študentov, vključno z izvajanjem programov sodelovanja
institucij izobraževanja (npr. slovenskih in tujih VŠ institucij pri razvoju skupnih študijskih programov
in partnerstev). Pri tem bo dvig kompetenc in ravni pismenosti spremljan in vrednoten tudi na osnovi
metodologije uporabljene v mednarodno-primerjalnih raziskavah oziroma preko zagotavljanja
stalnega spremljanja kakovosti vzgojno izobraževalnega sistema.

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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (financiranje iz evropskih sredstev)
Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Boljša usposobljenost strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja pomembno vpliva na
raven bralne in medijske pismenosti učencev in dijakov.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: /
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2015: /
Šifra proračunske postavke: /
Ime proračunske postavke: /
Ime proračunskega uporabnika: MIZŠ
7.2.3 CILJ: Kultura in ustvarjalnost sta v družbi prepoznana kot temelja splošne izobrazbe vsakega
posameznika

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

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 in 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
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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 ekonomsko sodelovanje in razvoj
ReNPVŠ11-20 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020
REUS

Raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji

RS

Republika Slovenija

SI

Slovenija

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

