IZVEDBENI NAČRT RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA
MLADINO 2013-2022

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 (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, spremljali pa ga bodo t. i. izvedbeni načrti (sprejme jih
Vlada RS), ki bodo splošne cilje in usmeritve te resolucije po področjih zasledovali 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.

Prvi izvedbeni načrt za leto 2014 bo enoleten, v nadaljevanju pa bodo sledili sprejemi še štirih
dvoletnih izvedbenih načrtov. Tak način je bil izbran zato, ker v času priprave prvega izvedbenega
načrta ni jasna razdelitev sredstev v okviru nove finančne perspektive črpanja sredstev evropskih
strukturnih skladov, iz katere se predvideva financiranje nekaterih ukrepov.
Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj
proračuna 2014 ter v okviru evropskih strukturnih sredstev iz obstoječe finančne perspektive ter iz
sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava
predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.).
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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
Nacionalni program za visoko šolstvo 2011-2020

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:


Sistemska ureditev področja;



Sprememba obstoječe zakonodaje na področju visokega šolstva.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
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Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Temeljna vloga slovenskega in drugih nacionalnih ogrodij 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.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Sprememba obstoječe zakonodaje na področju visokega šolstva.

NOSILEC: MZZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Globalno učenje

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Globalno učenje je skupek načel izobraževanja in ozaveščanja različnih delov družbe. Vključuje
vsebine, ki se nanašajo na posameznikovo vlogo v družbi ter poudarjajo njegovo soodvisnost in
vpetost v globalno dogajanje, kot so človekove pravice, okolje in trajnostni razvoj, izobraževanje za
mir in preprečevanje konfliktov ter medkulturno izobraževanje, socialna pravičnost, globalno
državljanstvo, neenakost idr. Namen globalnega učenja je poudarjanje medsebojnih povezav ter
pojasnjevanje vzrokov in posledic posameznih problemov na svetovni ravni, ki se jih širša javnost
premalo zaveda.

V letu 2014 MZZ sofinancira dvoletni projekt Slovenske fundacije za UNICEF "Mladi in globalni".
Celotna vrednost sofinanciranja projekta zanaša 30.000 EUR, od tega je bilo v letu 2013 realiziranih
15.000 EUR.

S projektom se otroke in mladostnike vzgaja v odgovorne državljane sveta, ki razumejo in
uresničujejo svojo odgovornost do sebe, do drugih in do okolja. Spodbuja samostojno delo mladih na
področju vsebin globalnega učenja (otrokovih in človekovih pravic, čistega in varnega okolja,
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trajnostnega razvoja, mirovne vzgoje, preprečevanja medvrstniškega nasilja, enakosti in
enakopravnosti).
Otroke in mladostnike se s pridobivanjem neformalnih kompetenc v okviru projektov globalnega
učenja usmerja, podpira in spodbuja k dejavnemu vključevanju v družbeno dogajanje, še posebej v
okviru mladinskih ali prostovoljskih organizacij.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
Ni ustreznih kazalnikov.
Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 15.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 8270
Ime proračunske postavke: Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
Ime proračunskega uporabnika: 1811 – Ministrstvo za zunanje zadeve

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
kakovostnega delovanja visokošolskih zavodov v RS se enotno ureja sistem financiranja visokega
šolstva na podlagi enotne metodologije spremljanja rezultatov dela visokošolskih zavodov.
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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
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:


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 2014: 2.104.511,93 EUR
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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Namenska uporaba podatkov, zbranih na podlagi evidenčnega in analitskega informacijskega sistema
visokega šolstva v Republiki Sloveniji eVŠ

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 je kot enega od ključnih orodij za dosego teh ciljev vzpostavila evidenčni in
analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ. Študentsko telo, njegova
sestava ter ovire k dostopu in dokončanju študija bo sistematsko spremljano. Na podlagi analiz bo
nenehno prilagajan sistem socialnih transferjev in morebitnih dodatnih spodbud k študiju.
Visokošolske institucije bodo oblikovale institucionalne prakse pri sledenju svojim študentom ter
razvile podporne servise študentom in osebju.

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.

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
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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:
V okviru programa »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z
delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe« bomo nadaljevali s spodbujanjem
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 srednješolcev, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih, po spolu. (v letu
2014 bo vključeno skupno 2700 oseb).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 2.700.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 130178, 130179
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: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
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.
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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 2014: 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: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II

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:


Št. vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programa,



št. vključenih romskih pomočnikov,



št. gradiv za učitelje in učence.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 197.633,08 EUR
Šifra proračunske postavke: 687510, 941110
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Ime proračunske postavke: Socialna vključenost - ESS - 07-13 – EU, Socialna vključenost - ESS - 07-13 slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti

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 2014: 1.459.324,41 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 : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

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
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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


Delež diplomantov oz. delež osipnikov med študenti po mednarodnih primerjavah.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis (ESS) - Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Notranja in zunanja evalvacija kakovosti v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


št. izobraževanj,



št. novih strokovnih gradiv,



št. vključenih vzgojno izobraževalnih zavodov.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 1.000.000 EUR (projekt se v 2014 zaključuje)
Šifra proračunske postavke: 924010, 925210
Ime proračunske postavke: Razvoj novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-013-EU,
Razvoj novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-013-slovenska udeležba
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Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev v madžarskem in slovenskem jeziku v jeziku manjšin
v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih Prekmurja in zavodih v Porabju«

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
(slovenskem oziroma madžarskem) 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 2014: 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 130167, 130168
Ime proračunske postavke: Izpopolnjevanje jezikov narodnih manjšin ESS_07-13-EU, Izpopolnjevanje
jezikov narodnih manjšin_ESS_07-13-slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev pri pri jezikih manjšin (slovenščina oziroma
italijanščina) v italijanskih šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji in slovenskih v šolah s
slovenskim učnim jezikom v Italiji oz. dvojezičnih šolah v Italiji
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja
Namen projekta je vzpostavitev partnerstev in sodelovanja med sodelujočimi italijanskimi šolami z
italijanskim učnim jezikom iz Slovenije in slovenskimi šolami s slovenskim učnim jezikom ter
dvojezičnimi 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 2014: 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 130171, 130172
Ime proračunske postavke: Dvig jezikovnih kompetenc_ESS_07-13-EU-dodatne pravice – EU,
Dvig jezikovnih kompetenc_ESS_07-13-EU-dodatne pravice – slovenska udeležba ESS
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA:
ESS (Neposredna potrditev operacije) Inovativno poučevanje s pomočjo izvedbe programov za
spodbujanje podjetnosti in podjetništva v vzgoji in izobraževanju z namenom spodbujanja razvoja
novih in fleksibilnih oblik zaposlovanja

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 je potrebno razviti izvedbene kurikule, oblike in načine
izobraževanja, ki bodo prilagojeni potrebam teh skupin v sistemu izobraževanja
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


število projektov uvajanja fleksibilnih oblik zaposlovanja (število raziskovalnih nalog oz.
projektov; 16-24-vsak učitelj ima lahko 2 raziskovalni nalogi/projekta),



število podjetnikov (8-12 podjetnikov), ki bodo vključeni v implementacijo podjetniške
miselnosti in inovativnosti,



število javnih zavodov, vključenih v implementacijo podjetniške miselnosti in inovativnosti (4
šolski centri).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 250.000 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 ESS
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

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 2014: 2.104.511,93 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 5: vzpostavitev celovitega sistema vseživljenjske karierne orientacije za
mlade v starosti 15–29 let
Nosilec: MDDSZ in MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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.
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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 študentov, vključenih v storitve kariernih centrov, po spolu,



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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2013-15: 729.134,69 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,
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:
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število mladih, vključenih v storitve kariernih centrov, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 54.911,59 EUR za NKT VKO
Šifra proračunske postavke: 9236, 9248
Ime proračunske postavke:
07-13 – slovenska udeležba

Reforma institucij -ESS-ESS -07-13- EU, Reforma institucij -ESS– ESS-

Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ

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.
MDDSZ namerava v letu 2014 ohraniti obstoječe financiranje, v kolikor bodo dopuščale finančne
možnosti.

Kazalniki v NPM, katerim sledi ukrep/instrument :
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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,



višina razpoložljivih sredstev za štipendije, po vrstah štipendij,



višina podeljenih sredstev za štipendije, po vrstah štipendij.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v letu 2014: 60.092.951,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 7054
Ime proračunske postavke: Štipendije: državne, Zoisove in Nagrade za trajnostni razvoj in Proračunski
sklad MDDSZ - PP 130132 * 33.000.000 (pričakovani prilivi)
Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ

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.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


sredstva države, namenjena za študij in prakso v tujini.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 1.492.419,80 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 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
Sofinanciranje internacionalizacije in mednarodne mobilnosti na področju visokega šolstva

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Sofinanciranje CEEPUS (16 držav), bilaterale (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 2014: 500.618 EUR
Šifra proračunske postavke: 964910
Ime proračunske postavke: Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu
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Ime proračunskega uporabnika : 3330-MIZŠ

NOSILEC: URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu; in
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu

Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru obeh javnih razpisov bodo v skladu s ciljem 3 ter v skladu s predmetom javnih razpisov A in B
imeli prednost projekti, ki so namenjeni pospeševanju sodelovanja z mladimi oziroma večjemu
vključevanju mladih pripadnikov slovenskih skupnosti zunaj Republike Slovenije v dejavnosti, ki se
odvijajo bodisi v Sloveniji bodisi drugod po svetu.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Višina dodeljenih sredstev in število podprtih projektov na tem področju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014:
Okvirna celotna višina razpisa A: 5.600.000 EUR
Okvirna celotna višina razpisa B: 700.000 EUR
Šifri proračunskih postavk: 5497, 5500
Imeni proračunskih postavk: 5497 Ustavne obveznosti- podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu, 5500 Ustavne obveznosti- podpora Slovencem po svetu
Ime proračunskega uporabnika : Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Ad futura za mednarodno mobilnost
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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.
V okviru programov Ad futura za mednarodno mobilnost so na voljo:
štipendije Ad futura za študij v tujini, v okviru katerih udeleženci v tujini opravijo celoten
izobraževalni program; štipendisti se morajo po zaključenem izobraževanju v Sloveniji tudi zaposliti.
Namen programa je omogočiti najboljšim študij v tujini z namenom, da se vrnejo in s pridobljenim
znanjem prispevajo k gospodarskemu, tehnološkemu in družbenemu razvoju Slovenije;
štipendije za kratkoročne individualne obiske dijakov in študentov v tujini v času njihovega
izobraževanja v Sloveniji. Program nudi priložnost za pridobivanje novih izkušenj in znanj ter
osebnostno rast z namenom podpore izobraževanju in dvigu zaposljivosti;
sofinanciranje udeležbe dijakov in študentov na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini.
Skozi priprave in udeležbo na tekmovanjih mladi pridobijo nova znanja z različnih področij in disciplin
in osvojijo različne spretnosti, s čimer se dvigne tako kakovost njihovega znanja kot zaposljivost,
hkrati pa gre za odlično spodbudo mladim, da se potegujejo za odličnost svojega raziskovalnega dela
in idej;
štipendije in druge oblike financiranja raziskovalnega gostovanja doktorskih študentov v tujini
z namenom spodbujanja mednarodnega znanstvenega sodelovanja, povezovanja in izmenjave idej
ter posledično podpora kakovosti doktorskega izobraževanja in raziskovanja v Sloveniji;
štipendije za udeležence programa Erasmus+ za mobilnost za študij ali prakso. Z dodatnimi
slovenskimi sredstvi se zagotovi dodatek k dotaciji iz EU, s čimer je sodelovanje v programu
omogočeno vsem študentom, tudi tistim iz socialno šibkejšega okolja.

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 letu 2014: 1.324.093,00 EUR.
Šifra proračunske postavke: (proračun in proračunski sklad) PP 9642
Ime proračunske postavke: Štipendije Ad futura
Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ
*MDDSZ poroča samo za svoj del, Erasmus pa financira MIZŠ.
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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/SISTEMSKI
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja v letu 2011

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V skladu z novim Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja v letu 2011. Do leta 2015 se
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.

NOSILEC: URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu; in
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu

Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru obeh javnih razpisov bodo v skladu s ciljem 3 ter v skladu s predmetom javnih razpisov A in
B imeli prednost projekti, ki so namenjeni pospeševanju sodelovanja mladih Slovencev v zamejstvu
ali po svetu s slovenskimi gospodarskimi subjekti v tujini ali v RS. Predvideva se, da bodo tovrstni
projekti obsegali aktivnosti za povečanje možnosti opravljanja praks in pripravništev pri slovenskih
podjetjih, raziskovalnih inštitucijah oz. drugih nevladnih organizacijah.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Višina dodeljenih sredstev in število podprtih projektov na tem področju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014:
Okvirna celotna višina razpisa A: 5.600.000 EUR
Okvirna celotna višina razpisa B: 700.000 EUR
Šifri proračunskih postavk:

5497, 5500

Imeni proračunskih postavk: 5497 Ustavne obveznosti- podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu, 5500 Ustavne obveznosti- podpora Slovencem po svetu
Ime proračunskega uporabnika : Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO

3.2.1 CILJ: Olajšati mladim začetek delovne kariere

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

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:

22

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list
RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 2013) je uvedel začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih
oseb), ki velja do konca leta 2014. Namen ukrepa je spodbujati delodajalce k zaposlovanju za
nedoločen čas in izboljšati zaposlitvene možnosti mladih, ki so posledica pomanjkanja delovnih
izkušenj.

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.

Opomba: Ukrep vpliva tudi na cilj 3.2.2., prior. podpodročje 4, saj spodbuja zaposlovanje mladih za
nedoločen čas (kriterij: zmanjšanje deleža zaposlenih mladih za določen čas oz. povečati delež
zaposlenih mladih za nedoločen čas) Ocenjuje se, da bodo delodajalci v letu 2014 koristili olajšavo v
višini 14 mio EUR.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Okrepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ

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
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mesecev od nastanka brezposelnosti). Omenjeni svetovalci so zaposleni na dveh projektih, ki sta
sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada, in sicer »Z boljšo kakovostjo storitev z več svetovalci
zaposlitev« in »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo za
brezposelne, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih«.

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 2014: 1,5 mio EUR
Šifra proračunske postavke: 6849, 6998, 9236, 9248
Ime proračunske postavke: Spodbujanje zaposljivosti ESS 07-13 EU, Spodbujanje zaposljivosti ESS 07
– 13 – slovenska udeležba, Reforma institucij ESS -07-13- EU, Reforma institucij ESS– 07-13 –
slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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Ukrepi udeležencem omogočajo bodisi vključitev v zaposlitev bodisi v programe za povečanje
posameznikove zaposljivosti.

YEI –Prvi izziv in pripravništva
Ukrep je namenjen mladim iskalcem prve zaposlitve in tistim mladim, ki morajo po zaključku šolanja
opraviti tudi obvezno pripravništvo, starim do 29 let.
Prvi del ukrepa bo predstavljal kombinacijo usposabljanja na delovnem mestu z mentorstvom in
subvencije za zaposlitev mladih, iz ciljne skupine (»PRVI IZZIV« + Usposabljanje na delovnem mestu).
Izvajanje bo omejeno na Vzhodno Slovenijo. Praviloma bo ukrep trajal 1 leto, vanj bo v obeh letih
skupaj vključenih 3200 mladih brezposelnih, strošek posamezne vključitve pa znaša 5.000 EUR.
Drugi del ukrepa bo namenjen zagotavljanju pripravništev, predvsem tistih, ki bodo mladim
zagotovila ustrezno kvalifikacijo na trgu dela. Poleg pripravništev na področju javne uprave, ki
trenutno zagotavlja najbolj usposobljen kader za mentorstvo, se bo zlasti spodbujalo pripravništva v
nevladnem sektorju. Ukrep bo predvidoma trajal toliko časa kot je predvideno v izobraževalnem
programu, praviloma je to 1 leto. Strošek posamezne vključitve je 20.000 EUR, vključenih pa bo 200
oseb.
Sredstva bomo zagotovili iz Pobude za zaposlovanje mladih, na podlagi katere naj bi bila Slovenija
upravičena do sredstev v višini cca 10 mio EUR, dodatno pa bomo zagotovili še 10 mio EUR iz ESS.
Za izvajanje bo torej v letu 2014 namenjenih skupaj 15 mio EUR za 2.550 vključitev, v letu 2015 pa še
5 mio EUR za dodatnih 850 vključitev. Predvidoma bomo torej 75 % vključitev omogočili v letu 2014
in preostalih 25 % v letu 2015. Program se bo začel izvajati v mesecu aprilu 2014, po predhodni
potrditvi na Vladi RS (nov Operativni program za obdobje 2014-2020 še ni potrjen, zato je potrebno
ločeno potrditi ta ukrep).

Delovni preizkus
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.
Delodajalec mora predlagati ustrezen program delovnega preizkusa, ki mora biti usmerjen v dejansko
pridobivanje delovnih izkušenj na konkretnem delovnem mestu in zagotoviti ustrezno mentorstvo,
delovno opremo in primeren prostor. Delovni preizkus traja do največ en mesec, brezposelne osebe
pa so v tem času še naprej v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje.
Za izvajanje programa bo v letu 2014 namenjenih 2 mio EUR za 2.770 vključitev.
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Krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb
Namen ukrepa je pridobivanje veščin in kompetenc za 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.
Cilj je povečanje konkurenčnosti mladih na trgu dela in njihova večja zaposljivost. Nabor usposabljanj
bo določen glede na ugotovljene potrebe brezposelnih oseb.
Za izvajanje bo v letu 2014 namenjenih 900.000 EUR za 2.000 vključitev.

Usposabljanje mladih na delovnem mestu
Namen ukrepa je spodbujanje delodajalcev za usposabljanje mladih brezposelnih za delo na
konkretnem delovnem mestu. Z vključitvijo v ukrep dobijo povrnjene stroške njihovega usposabljanja
in priložnost, da spoznajo in preizkusijo kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in odnos
do dela, še preden jih zaposlijo. Usposabljanje bo potekalo na delovnem mestu pod strokovnim
vodstvom mentorja. Predvidoma bo vključitev brezposelne osebe trajala 3 mesece.
Program se je že izvajal v preteklosti in je bil uspešen, kot kažejo analize Zavoda RS za zaposlovanje.
Zato ga bomo nadaljevali.
Za izvajanje ukrepa bo v letu 2014 namenjenih 4,8 mio EUR za 2.500 vključitev.

Nacionalne poklicne kvalifikacije
V letih 2014 – 2020 bo MDDSZ nadaljeval z aktivnostmi na tem področju. Usmerjene bodo v
priznavanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc brezposelnih oseb (starejših od
18 let) za potrebe trga dela.
Potrjevanje NPK na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnega znanja, spretnosti in izkušenj,
pridobljenih izven formalnega izobraževanja, posameznikom omogoča pridobitev javno veljavne
listine (certifikata), s katerim udeleženec dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica ali
posameznih zadolžitev v okviru poklica. NPK ne omogoča pridobitve stopnje poklicne ali strokovne
izobrazbe.
Osebe bodo v ukrep napotene na podlagi vseživljenjske karierne orientacije le v primeru, če bo
svetovalec zaposlitve ugotovil, da ima oseba neformalno pridobljena znanja in bi jih bilo smiselno
formalno potrditi.
Za izvajanje bo v letu 2014 namenjenih 700.000 EUR za 800 vključitev.

Mentorstvo za mlade
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Ukrep mentorstvo za mlade bo spodbujal delodajalce k načrtnemu uvajanju novo zaposlenih mladih v
delo. S programom želimo mladim omogočiti pridobitev praktičnih delovnih izkušenj na delovnem
mestu ob pomoči usposobljenih mentorjev in s tem povečati njihovo zaposljivost ter konkurenčnost.
Pri prenosu znanj in izkušenj se bo spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje.
Ciljna skupina so zaposleni pri delodajalcih, ki se bodo v ta namen dodatno usposobili in izvedli
program mentorstva ter iskalci zaposlitve do 30 let.
MDDSZ bo za izvajanje v letu 2014 zagotovil 1 mio EUR za vključitev 500 mladih iskalcev zaposlitve.

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 2014:
Načrt ukrepov APZ za leto 2014 je v postopku spreminjanja. Ukrepi APZ so namenjeni ranljivim
skupinam na trgu dela, kamor sodijo tudi mladi. Vključitve potekajo na podlagi potreb na trgu dela in
dogovorov v zaposlitvenih načrtih, zato sredstev za ukrepe APZ pri planiranju vnaprej ne delimo po
ciljnih skupinah. V izvedbenem načrtu zato navajamo okvirna sredstva, ki bodo namenjena za
vključitve mladih do 30 leta, kot so bila predvidena tudi v Izvedbenem načrtu Jamstva za mlade za
leto 2014.

Šifra proračunske postavke: 4282, 6849, 6998,6935, 9405
Ime proračunske postavke: Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev , Spodbujanje zaposljivosti
ESS 07-13 EU, Spodbujanje zaposljivosti ESS 07-13 slovenska udeležba, Konkurenčnost in zaposljivost
ESS 07-13 EU, Konkurenčnost in zaposljivost ESS 07-13 slovenska udeležba
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Ime proračunskega uporabnika : MDDSZ

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Storitve univerzitetnih inkubatorjev, vstopnih točk VEM

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. Prav tako preko Slovenskega podjetniškega sklada sofinanciramo
tekmovanje za najpodjetniški načrt Start:Up Slovenije, ki temelji na procesu prepoznavanja
inovativnih podjetniških idej ter zagotavljanju pisnega strokovnega mnenja na posredovane poslovne
načrte. Eden izmed ukrepov je tudi sofinanciranje zagona inovativnih podjetij preko Slovenskega
podjetniškega sklada. Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij
s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Število uporabnikov podpornih storitev (VEM in univerzitetni inkubatorji), po spolu;



Število uporabnikov izvedenih postopkov registracij (VEM in univerzitetni inkubatorji), po
spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 270.000 EUR
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 in študentih. Tako bomo v okviru tega
ukrepa podprli izvedbo podjetniških krožkov, motivacijskih delavnic in obšolskih dejavnosti za
srednješolce, podjetniških tednov in vikendov za študente,…

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 2014: 150.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 172410
Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

Nosilec: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Podjetno v svet podjetništva (Območje: celotna Slovenija)

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Program je prvenstveno namenjen brezposelnim mladim, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski
ali doktorski naziv. Omogoča jim, da z vključitvijo v program razvijejo svojo podjetniško idejo ter tako
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sami prispevajo k razvoju novih delovnih mest. Program mladim brezposelnim ponuja priložnost, da
razvijajo svoje znanje in si olajšajo podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje
novih podjetij in v domačem okolju zadržijo domače mlade moči in ideje.
Cilj usposabljanja za vsakega posameznika je, da najkasneje v obdobju enega leta po zaključku
usposabljanja ustanovijo lastno podjetje oz. se samozaposlijo. Program je namenjen najbolj
inovativni skupini mladih in se bo izvajal kot pilotni projekt do zaključka leta 2015.
Izvaja se po vsej Sloveniji: vodilni partner je Regionalni center za razvoj Zagorje, s katerim sodelujejo
regionalne razvojne agencije kot partnerske organizacije. Podjetno v svet podjetništva se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
Izvajalec ukrepa: RCR Zasavje.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Število izhodov v podjetništvo (ustanovitev lastnega podjetja ozirom zaposlitev).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 4.100.000,00
Šifra proračunske postavke: 6935 in 9405
Ime proračunske postavke: Konkurenčnost in zaposljivost - ESS - 07-13 - EU in Konkurenčnost in
zaposljivost - ESS - 07-13 - slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ

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, Snovalec in T-lab. Na teh projektih sodelujejo tudi mladi, ki pričenjajo s svojo
podjetniško potjo oziroma se njihova podjetniška pot prične z osvojeno nagrado na katerem izmed
omenjenih projektov. V letu 2014 bo izvajan projekt Sejalec.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


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

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 ter promoviramo poklice s področja turizma in gostinstva. Program Znanje,
mladi in turizem vključuje projekta Turizmu pomaga lastna glava (za osnovnošolce) ter Več znanja za
več turizma (za srednješolce).

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 59.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 173210
Ime proračunske postavke: Trženje in razvoj turizma
Ime proračunskega uporabnika: MGRT
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NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
S subvencijami za zagon podjetij se podpirajo 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.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Število podprtih mladih inovativnih podjetij.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 1.500.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 606410
Ime proračunske postavke: Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

* MGRT poleg navedenega izvaja številne druge spodbude, ki niso namenjeni zgolj mladim, vendar so
lahko teh spodbud deležni tudi mladi. Tako so npr. na voljo garancije s subvencijo obrestne mere,
tvegan kapital, krediti, mikrokrediti ipd., pripravlja pa se tudi ukrep semenskega kapitala.

NOSILEC: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
JAVNI RAZPIS ZA POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Namen ukrepa je dodelitev enkratne finančne pomoči mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški
prevzem kmetije. Cilj ukrepa je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno
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strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih
kmetij in prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
•

ni ustreznega kazalnika.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 10.000.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 920010, 920110
Ime proračunske postavke: Program razvoja podeželja – 07 – 13 - EU, Program razvoja podeželja 07 –
13 - SLO
Ime proračunskega uporabnika: MKO

NOSILEC: URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu; in
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu

Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru obeh javnih razpisov bodo v skladu s ciljem 3 ter v skladu s predmetom javnih razpisov A in B
imeli prednost projekti, ki so namenjeni. spodbujanju inovativnosti, ustvarjalnosti in
samoiniciativnosti mladih znotraj slovenskih organizacij v zamejstvu in po svetu ter tistim projektom,
ki bodo spodbudili vključenost mladih pri delu oz. izvajanju aktivnosti bodisi preko zaposlitve,
honorarnega dela, prostovoljstva itd., s ciljem spodbujanja podjetniške naravnanosti mladih
pripadnikov slovenskih skupnosti zunaj RS.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Višina dodeljenih sredstev in število podprtih projektov na tem področju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014:
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Okvirna celotna višina razpisa A: 5.600.000 EUR
Okvirna celotna višina razpisa B: 700.000 EUR
Šifri proračunskih postavk: 5497, 5500
Imeni proračunskih postavk: 5497 Ustavne obveznosti- podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu, 5500 Ustavne obveznosti- podpora Slovencem po svetu
Ime proračunskega uporabnika : Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

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: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za 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:
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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 2014: 2.994.691,00 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

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Napovedovanje bodočih potreb na trgu dela

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Projekt anketiranja delodajalcev bo predstavljal osnovo napovedovanja bodočih potreb na trgu dela.
V tem okviru bo pripravljena tudi lista perspektivnih poklicev prihodnosti.
Informacije bodo uporabljene na vseh ravneh vseživljenjske karierne orientacije in v okviru politike
štipendiranja. Dolgoročni cilj tega ukrepa je zmanjšati strukturna neskladja na trgu dela.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


povečanje vpisa v poklicno in strokovno izobraževanje,



seznam desetih najbolj iskanih poklicev in desetih najbolj nezaposljivih poklicev v preteklem
koledarskem letu po stopnjah izobrazbe (V., VI., VII. in VIII.).

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 250.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 6849, 6998
Ime proračunske postavke: spodbujanje zaposljivosti ESS 07-13 EU, spodbujanje zaposljivosti ESS 0713 slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ
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NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
KROP 2012, KROP 2013

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo s finančnimi spodbudami krepilo razvojne funkcije
v podjetjih preko zaposlovanja in usposabljanja raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih
razvojno raziskovalnih skupinah. Tako bomo preko ukrepa podprli podjetja, ki zaposlujejo in
usposabljajo mlade raziskovalce in diplomante za delo na razvojnih projektih, preko katerih bomo
krepili njihove razvojne ter inovacijske sposobnosti.
Cilj ukrepa je vzpostavitev razvojno raziskovalnih skupin v podjetjih, vključevanje mladih
raziskovalcev v gospodarstvo in posledično povečanje sodelovanje mladih v razvojno raziskovalnih
skupinah v podjetjih.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Zaposlitev diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega
študijskega programa*

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 4.200.000,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 694210; 698310
Ime proračunske postavke: Raziskovalci za gospodarstvo (EU, SLO del)
Ime proračunskega uporabnika: MGRT

Op.: Javni razpis je zaključen.
* - kazalnik se ne nanaša na NPM, ampak na javni razpis KROP 2013.

3.2.2 CILJ: Izboljšanje kakovosti zaposlitev

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

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprejem Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Začasno in občasno delo dijakov in študentov predstavlja eno izmed najbolj fleksibilnih oblik dela z
najnižjo stopnjo socialne in ekonomske varnosti in kot tako zaradi nizkih stroškov dela krepi
segmentacijo na trgu dela. Z novo ureditvijo je treba začasno in občasno delo dijakov in študentov
približati rednim oblikam zaposlitve tako po obveznostih kot pravicah iz naslova opravljanja dela ter
tako zmanjšati segmentacijo na trgu dela in pojav nadomeščanja rednih zaposlitev z začasnim in
občasnim delom dijakov in študentov.
Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


delež dolgotrajno brezposelnih mladih med vsemi brezposelnimi mladimi, po stopnjah
strokovne izobrazbe, po spolu.

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

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA

Certifikat »Družini prijazno podjetje«
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za
boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
zaposlenih.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


trend povečanja števila delodajalcev s pridobljenim certifikatom »Družini prijazno podjetje«.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 182.974 EUR
Šifra proračunske postavke: 6885, 9408
Ime proračunske postavke: Enake možnosti in socialna vključenost EU; Enake možnosti in socialna
vključenost – slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika : MDDSZ

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: MZIP

4.2.2 CILJ: Dostopnost stanovanj za mlade in vzpostavitev podpornih
mehanizmov

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: vzpostavitev ugodnejših stanovanjskih kreditov za mlade
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Nosilec: MF

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

Nosilec: MZIP in MF (DURS)

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: ustreznejša uporaba praznih stanovanj

Nosilec: MZIP

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

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: MZIP in SSRS

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

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

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
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
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:
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Število ur športa v 9. Razredu,



Število šol z izvajanjem enega izmed izbirnih predmetov s področja športa.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Sprejem Strategije RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Strategija RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost bo prispevala k boljši kakovosti življenja in
boljšemu zdravju mladih. Strategija posebej opredeljuje ukrepe namenjene mladim v poglavju o
zdravem in varnem prehranjevanju ter koristih telesne dejavnosti.

Strategija 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: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2014 – programi promocije gibanja za zdravje

Ukrep sledi Predlogu Strategije RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 4.000 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: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
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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 učencev na malico oziroma kosilo ter odstotek
prijavljenih dijakov na malico za malico oziroma kosilo učencev. (op. Kazalnik je za vse učence
v OŠ, ne moremo pa ugotavljati starosti učencev),



odstotek učencev s subvencionirano malico oziroma kosilom ter odstotek dijakov s
subvencionirano malico (op. Kazalnik je za vse učence v OŠ, ne moremo pa ugotavljati
starosti učencev).

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprejem Strategije RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Strategija RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost bo prispevala k boljši kakovosti življenja in
boljšemu zdravju mladih. Strategija posebej opredeljuje ukrepe namenjene mladim v poglavju o
zdravem in varnem prehranjevanju ter koristih telesne dejavnosti.

Strategija 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: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2014 – programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane
in gibanja za zdravje

Ukrep sledi Predlogu Strategije RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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.
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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 2014: 41.600 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika : Ministrstvo za zdravje
NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Študentska prehrana

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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,



delež mladih, ki redno uživa ekološko pridelano hrano, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 15.310.572
Šifra proračunske postavke: 5629
Ime proračunske postavke: Subvencioniranje študentske prehrane
Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: zagotavljanje sistemskih pogojev za spremljanje in ukrepanje pri
mladih v starosti 15–29 s prekomerno telesno težo ali debelostjo
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Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprejem Strategije RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Strategija RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost bo prispevala k boljši kakovosti življenja in
boljšemu zdravju mladih. Strategija posebej opredeljuje ukrepe namenjene mladim v poglavju o
zdravem in varnem prehranjevanju ter koristih telesne dejavnosti.
Strategija 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: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2014 – programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane
in gibanja za zdravje
Ukrep sledi Predlogu Strategije RS 2014-2023 za prehrano in telesno dejavnost

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 s prekomerno težo in debelostjo, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 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
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Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MKO, MNZ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2014 – 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.

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.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 124.000 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
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Sodelujoči: MIZŠ

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi varovanja in krepitve zdravja 2014 – 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.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 54.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

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

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
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Sprejem Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2013 - 2020

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Poslanstvo 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 2014 – programi zmanjševanja povpraševanja po
prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh
Ukrep sledi Predlogu Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2013-2020

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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:


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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 67.500 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje
50

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: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Izboljšati varnost na javnih prireditvah povezanih s športom, z dosledno uporabo pooblastila
prepovedi udeležbe na športnih prireditvah

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Z novo policijsko zakonodajo (Zakona o nalogah in pooblastilih policije - ZNPPol) so sistemsko urejena
policijska pooblastila, med drugim tudi pooblastili za zagotavljanje varnosti in reda na športnih
prireditvah (prepoved udeležbe na športnih prireditvah in prekinitev potovanja).
Novi policijski pooblastili pripomoreta k izboljšanju varnosti ter zmanjšanju nasilništva in vandalizma
na javnih prireditvah.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Število prekrškov na javnih prireditvah, ki jih stori organizator javne prireditve ter število
prekrškov in kaznivih dejanj na javnih prireditvah s strani mladih in vandalizma mladih.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: Sredstva za izvajanje navedenih ukrepov so
zagotovljena v okviru opravljanja zakonskih nalog policije
Šifra proračunske postavke: 5572, 5569, 5573, 5579, 5580
Ime proračunske postavke: materialni stroški
- plače
- oborožitev, plinska sredstva
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- osebna oprema (uniforma)
- zaščitna oprema
Ime proračunskega uporabnika : policija

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 2014 – promocija varne in zdrave spolnosti
Ukrep sledi Strategiji preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2010-2015.

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Osveščanje o pomenu reproduktivnega zdravja s poudarkom na virusu HIV in drugih spolno
prenosljivih bolezni 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:


incidenca spolno prenosljivih okužb pri mladih, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 49.600 EUR
Šifra proračunske postavke: 7083
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Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje

5.2.4 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 2014 - 2018

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Poslanstvo Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja 2014 do 2018 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 2014 – programi krepitve duševnega zdravja mladih
Ukrep sledi Predlogu Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014 - 2018

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 48.000 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
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PRIORITETNO PODPODROČJE 11: ozaveščanje delodajalcev, mentorjev in nadzornikov o tveganjih in
ukrepih, povezanih z delom mladih delavcev, ter spodbujanje kulture varnosti pri mladih, vključno z
uvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje
Nosilec: MDDSZ
Sodelujoči: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 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

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Program "Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje" vključuje zlasti:
izobraževalne predstave o osnovah varnosti in zdravja pri delu za starejše otroke v vrtcih in
učence I. in II. triade (se že izvaja);
-

delavnice za učence III. triade (v fazi priprave),

-

delavnice za srednješolce (v fazi pripravi),

razdeljevanje
brezplačnega
priročnika
(http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/varen-zacetek.pdf),
razdeljevanje brezplačnih DVD-jev z izobraževalnimi
(http://www.napofilm.net/sl/napos-films?set_language=sl),
nadaljnji razvoj in širjenje informacij
(http://www.napofilm.net/sl/napo-for-teachers),

o

Napo

"Varen

animiranimi

spletnem

orodju

začetek"

filmi

za

Napo

učitelje

organizacija seminarjev o varnosti in zdravju pri delu, namenjenih usposabljanju ravnateljev
in učiteljev (se že izvaja).

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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število izobraževalnih predstav in delavnic o osnovah varnosti in zdravja pri delu za
osnovnošolske otroke,



število delavnic o osnovah varnosti in zdravja pri delu za srednješolce,



število razdeljenih izvodov priročnika "Varen začetek",



število razdeljenih DVD-jev z izobraževalnimi animiranimi filmi Napo,



število seminarjev o varnosti in zdravju pri delu, namenjenih usposabljanju ravnateljev in
učiteljev.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 25.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 3675
Ime proračunske postavke: Evropske kampanje in tekmovanja na področju varnosti in zdravja pri delu
Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

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 (MZIP)
Sodelujoči: MIZŠ

NOSILEC: MIZŠ, Javna agencija RS za varnost prometa
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Zakon o osnovni šoli, Zakon o voznikih, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o
gimnazijah

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Zakon o osnovni šoli v svojih programskih izhodiščih posebej poudarja, da je eden izmed ciljev
osnovnošolskega izobraževanja tudi razvijanje pozitivnega odnosa do sebe. Prometne nesreče so
eden izmed najpogostejših vzrokov poškodb med mladostniki, zato je potrebno stalno spremljati in
analizirati podatke o nesrečah med mladimi (med 15 -24 letom starosti) ter na njihovi podlagi
pripraviti vsebinske ukrepe za večjo varnost med njimi. V okviru srednješolskih programov je
potrebno analizirati in vključiti prometno vzgojne programe namenjene mladostnikov (prometne
delavnice, raziskovalne naloge, prometni dnevi, itd).Učence v devetem razredu (15 let) pa se skozi
različne obvezne predmete (slovenščina, fizika, šport ) spodbuja k pozitivnemu razmišljanju o
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prometni varnosti. Za učence, ki živijo na območju nevarnih zveri (rjavi medved) se zagotavlja prevoz
tudi znotraj 4 km obsega oddaljenosti od šole.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Število občin, kjer je organiziran prevoz zaradi nevarnih zveri,



Število prometno vzgojnih programov na srednje šolski ravni.

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

PRIORITETNO PODPODROČJE 13: povečanje števila mladih, ki uporabljajo javni potniški promet
Nosilec: MZIP
Sodelujoči: MIZŠ

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: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
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
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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.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Priprava izvedbenih načrtov Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20122020

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020 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.

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

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Priprava izvedbenih načrtov Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20122020

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020 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.

MLADI IN DRUŽBA TER POMEN MLADINSKEGA SEKTORJA

6.2.1 CILJ: Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških

59

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

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2014

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 2014: 126.250 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: MNZ
Sodelujoči: URSM, lokalne skupnosti, mladinski sektor

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2014

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 2014: 126.250 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

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

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2014

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:
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število vključenih mladih,



število izvedenih dogodkov na lokalni/nacionalni ravni.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 126.250 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 2014

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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 2014: 126.250 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade
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Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

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

NOSILEC: URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu; in
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu

Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru obeh javnih razpisov bodo v skladu s ciljem 3 ter v skladu s predmetom javnih razpisov A in B
imeli prednost projekti, prijaviteljev, ki delujejo na področju sodelovanja mladinskih organizacij v
Sloveniji, zamejstvu ali po svetu, ki se deloma ali v celoti osredotočajo na informiranje mladih
Slovencev izven RS.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Višina dodeljenih sredstev in število podprtih projektov na tem področju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014:
Okvirna celotna višina razpisa A: 5.600.000 EUR
Okvirna celotna višina razpisa B: 700.000 EUR
Šifri proračunskih postavk: 5497, 5500
Imeni proračunskih postavk: 5497 Ustavne obveznosti- podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu; 5500 Ustavne obveznosti- podpora Slovencem po svetu

NOSILEC: URSM
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2014

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 2014: 126.250 EUR
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, MNZ, lokalne skupnosti, ostala ministrstva
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NOSILEC: URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu; in
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu

Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru obeh javnih razpisov bodo v skladu s ciljem 3 ter v skladu s predmetom javnih razpisov A in B
imeli prednost projekti, ki so namenjeni pospeševanju sodelovanja mladinskih organizacij iz Slovenije
in slovenskih organizacij izven RS, v katere so vključeni mladi aktivni pripadniki slovenskih narodnih
skupnosti izven RS preko skupnih projektov in pobud. Urad preko razpisa sofinancira projekte, ki
prispevajo k razvoju mladinskih organizacij in ki spodbujajo različne oblike zaposlovanja mladih v
okviru podprtih programov oz. projektov.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Višina dodeljenih sredstev in število podprtih projektov na tem področju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014:
Okvirna celotna višina razpisa A: 5.600.000 EUR
Okvirna celotna višina razpisa B: 700.000 EUR
Šifri proračunskih postavk: 5497, 5500
Imeni proračunskih postavk: 5497 Ustavne obveznosti- podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu
5500 Ustavne obveznosti- podpora Slovencem po svetu
Ime proračunskega uporabnika : Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za izbor operacij s področij državljanskih, socialnih in kulturnih kompetenc 2013-2014
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki bodo omogočili zaposlovanje mladih.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 560.000€
Šifra proračunske postavke: 130180, 710
Ime proračunske postavke: Kompetence mladi ESS-07-13 - dodatne pravice porabe - EU del (85,00 %)
In Kompetence mladi ESS-07-13 - dodatne pravice porabe - slovenska udeležba (15,00 %),
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2014

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 2014: 126.250 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
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Ime proračunske postavke: Programi za mlade
Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino

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
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2014

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 2014: 126.250 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
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Nosilec: URSM
Sodeluje: mladinski sektor, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, lokalne skupnosti

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Podana pobuda za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije mladinskega delavca

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pripravljena bo pobuda, ki jo bomo posredovali v obravnavo in sprejem na pristojne organe (področni
odbori za poklicne standarde, Center RS za poklicno izobraževanje).

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Vzpostavljen nacionalni sistem usposabljanja za mladinske delavce in mladinske voditelje.

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
Nosilec: URSM
Sodelujoči: MOVIT, MIZŠ, MZZ

NOSILEC: URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu; in
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu

Kratek opis, kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V okviru obeh javnih razpisov bodo v skladu s ciljem 3 ter v skladu s predmetom javnih razpisov A in
B imeli prednost projekti, ki so namenjeni povečanju možnosti mladinskihspeševanju izmenjav in
krepitvi sodelovanja med mladimi v zamejstvu oz. po svetu ter mladimi v RSz mladimi oziroma
večjemu vključevanju mladih pripadnikov slovenskih skupnosti zunaj Republike Slovenije v dejavnosti,
ki se odvijajo bodisi v Sloveniji bodisi drugod po svetu..

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Višina dodeljenih sredstev in število podprtih projektov na tem področju.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014:
Okvirna celotna višina razpisa A: 5.600.000 EUR
Okvirna celotna višina razpisa B: 700.000 EUR
Šifri proračunskih postavk: 5497,5500
Imeni proračunskih postavk: 5497 Ustavne obveznosti- podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu, 5500 Ustavne obveznosti- podpora Slovencem po svetu
Ime proračunskega uporabnika : Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

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
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Podana bo pobuda za vzpostavitev enote za raziskovanje mladine v okviru Inštituta RS za socialno
varnost

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pripravljena bo pobuda, da bi v okviru Inštituta RS za socialno varnost vzpostavili enoto za
raziskovanje mladine, po vzoru Otroške opazovalnice.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


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

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 2014

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:
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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 2014: 126.250 EUR
Šifra proračunske postavke: 722310
Ime proračunske postavke: Programi za mlade

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

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

Nosilec: MKO
Sodelujoči: vsa ministrstva in vladne službe

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: MKO
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
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NOSILEC: MDDSZ
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 2014: 1. 143.560,90 EUR
Šifra proračunske postavke: 6849, 6998
Ime proračunske postavke: Spodbujanje zaposljivosti ESS 07-13 EU; Spodbujanje zaposljivosti ESS 0713 slovenska udeležba
Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javna dela

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
S programi javnih del se omogoča zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb na področjih socialnega
varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in sorodnih področjih.
Programe izvajajo neprofitni delodajalci.
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Javna dela predstavljajo program aktivne politike zaposlovanja, ki je namenjen tudi delovni in socialni
vključenosti dolgotrajno brezposelnih mladih oseb. Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki je
bila sprejeta julija 2013, omejuje ciljne skupine brezposelnih oseb za vključitev v javna dela samo na
dolgotrajno brezposelne osebe (gre za osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v
evidenci brezposelnih oseb). S spremembo ciljne skupine brezposelnih oseb je ministrstvo pristopilo
k reševanju strukturnega problema trga dela, ki se odraža v deležu mladih dolgotrajno brezposelnih
oseb med vsemi brezposelnimi osebami.
Z vključitvijo mladih dolgotrajno brezposelnih oseb v javna dela se bo povečala njihova delovna in
socialna vključenost s tem pa tudi možnosti za ponovni vstop na trg dela. Na podlagi določb ZUTD
bodo mlade dolgotrajno brezposelne osebe lahko napotene na opravljanje del in nalog v programe
javnih del, ki bodo izbrani na javnem povabilu in z izvajalci programov javnih del sklenile pogodbe o
zaposlitvi za obdobje enega leta.
Pomembna izboljšava na področju izvajanja javnih del se nanaša tudi na prehod iz pasivnih v aktivne
oblike pomoči mladim dolgotrajno brezposelnim osebam, ki bodo namesto v vlogi pasivnega
prejemnika denarnega nadomestila prešle v položaj aktivnega opravljanja določenega dela v javnih
delih na različnih področjih (socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale,
kmetijstva in sorodnih področjih) in s tem krepile tudi razvoj dejavnosti v javno dobro za uporabnike
(starejši, invalidi) na lokalnih nivojih. V polovici časa vključitve v program javnega dela, ko se bo čas
vključitve v program javnega dela štel v čas prejemanja denarnega nadomestila, bo izplačilo
denarnega nadomestila »konzumirano« z izplačilom plače (če bo ta nižja od denarnega nadomestila,
bo oseba upravičena tudi do razlike, ki se ji bo izplačevala mesečno), medtem, ko bo v drugi polovici
tega obdobja osebi pravica do denarnega nadomestila mirovala, ta del prejemanja denarnega
nadomestila pa bo mlada oseba lahko izkoristila po prenehanju vključitve v program javnega dela.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


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



število mladih v starosti do 29 let, vključenih v programe za povečevanje socialne vključenosti
v okviru ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja, po spolu.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: cca. 3 mio EUR
Šifra proračunske postavke: 3551
Ime proračunske postavke: Programi za povečanje socialne vključenosti – Javna dela
Ime proračunskega uporabnika: MDDSZ
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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: MIZŠ in MK

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
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.

NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
KULTURNI BAZAR

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
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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 2014: Predvidoma 56.858,00 EUR
Šifra proračunske postavke: 131154
Ime proračunske postavke: Kulturna vzgoja
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
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 2014: Predvidoma 368.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 131077
Ime proračunske postavke: Glasbeni programi in projekti nevladnih oragnizacij
Ime proračunskega uporabnika: MK
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NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
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 deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: Predvidoma 50.000 EUR
Šifra proračunske postavke: 131127
Ime proračunske postavke: Slovenski filmski center
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
FINANCIRANJE PROGRAMOV SLOVENSKE FIMSKE 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 deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: Predvidoma 138.371 EUR
Šifra proračunske postavke: 131083
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Ime proračunske postavke: Javni zavodi na področju filma in AV kulture
Ime proračunskega uporabnika : MK

NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
VEČ PROGRAMA 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.
V okviru programa JSKD bodo v prihodnjem letu za šolske skupine na območni, regijski in državni
ravni organizirane prireditve za večino umetnostnih zvrsti, ki jih bodo ocenjevale strokovne žirije. V
programski shemi bodo prek sistema selekcije na regijski in državni ravni prikazani programi
najboljših šolskih skupin in posameznikov.
V letu 2014 izpostavljamo 50. srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije, 24. revija
otroških in mladinskih pevskih zborov Slovenije Zagorje ob Savi 2014, Vizije – festival mladinskih
skupin Slovenije, Živa 2014 – festival plesne ustvarjalnosti mladih, Opus 1 – plesna miniatura 2014,
22. mednarodno tekmovanje mladih plesalcev ter festival Urška 2014 - festival mlade literature.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: Predvidoma 250.000,00 €
Šifra proračunske postavke: 131120
Ime proračunske postavke: JSKD
Ime proračunskega uporabnika : MK

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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
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.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH V VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Skrb za ohranjanje kulturne dediščine (KD) je vse bolj celostna in kompleksna. Interdisciplinarno
razumevanje KD postavlja v njeno središče človeka in njegove pravice do svobodne udeležbe v
kulturnem življenju: »življenje z dediščino«. Zato je treba sistemsko omogočiti, da mladi že v
najzgodnejši fazi svojega osebnega in socialnega razvoja dobijo tudi ustrezna znanja, izkušnje in
sposobnosti, povezane s KD. Ukrep vključuje različne oblike delovanja, kot so načrtovani programi
izobraževanja, informiranja, usposabljanja, prostovoljskega dela in drugačnega aktivnega ukvarjanja s
KD, ki so nujni za boljšo ozaveščenost o pomenu dediščine. Kakovostna ponudba programov za
preživljanje prostega časa mladih, nadgrajena z različnimi vsebinami za izobraževanje in prostovoljsko
delo, omogoča večjo vključenost mladih v različne dediščinske projekte v Sloveniji in izven nje.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


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

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: MINISTRSTVO ZA KULTURO
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, inštrumentalne glasbe, folklore ter plesa mlade usposablja za kakovostno
participacijo v kulturi. Program se izvaja v sodelovanju s šolami. Na področju strokovnih usposabljanj
veliko pozornosti namenjamo izobraževanju mentorjev otroških in mladinskih skupin, predvsem je
veliko pozornosti namenjeno skrbi za deficitarna področja, ki jih zaznavamo na regionalnih ravneh,
pri čemer z omogočanjem nadgradnje različnih znanj spodbujamo njihov razvoj.
Pri pripravi programov strokovnega usposabljanja se tako osredotočamo na pokrivanje deficitarnih
področij in podajanje osnovnih praks na regijski ravni in na nadgradnjo znanj na državni ravni. Še
posebej skrbno pripravljamo strokovna usposabljanja za dejavnosti, kjer ni institucionalnega
izobraževanja oz. drugih kvalitetnih dodatnih izobraževalnih oblik.
Med izobraževanji v letu 2014 opozarjamo na Zborovodsko šolo, ki poteka po različnih krajih in
zagotavlja svež pritok znanja v številne zbore; dirigentsko in skladateljsko šolo za pihalne orkestre;
Filmski laboratorij, ki poteka dvakrat letno; številna likovna izobraževanja, izobraževanja na področju
folklore, Gledališko šolo, Lutkovno šolo ter Režijsko šolo, ki zagotavljajo nova znanja na področju
gledališča in bogate izobraževalne prakse na področju sodobnega plesa.
Poleg tega velja na področju strokovnih usposabljanj izpostaviti še projekt Kulturna šola, ki postaja iz
leto v leto bolj odmeven in predstavlja primer dobre prakse medresorskega povezovanja. Naziv
Kulturna šola lahko pridobijo tiste osnovne šole, ki se izkažejo z nadpovprečno kulturno dejavnostjo
svojih učencev in učiteljev ter delujejo kot žarišče kulturnih programov svojega okolja.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: Predvidoma 30.000,00 €
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: MINISTRSTVO ZA KULTURO
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 prosotrov, ki
kot generatorji mladinske kulture omogočajo kvalitetno izobraževanje in ustvarjanje za mlade.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:

80



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 2014: Regijski kulturni centri: cca 87.000 EUR, Centri za
digitalne medije cca 58.000 EUR, programi: 135.000,00 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: MINISTRSTVO ZA KULTURO
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:
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Število kulturnih projektov, ki vključujejo mlade iz vrst manjšinskih skupnosti in drugih
ranljivih skupin oziroma so njim namenjeni.

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: 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
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

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.
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.

NOSILEC: MK
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
NACIONALNA STRATEGIJA ZA PISMENOST

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Povišanje stopnje pismenosti (bralne, medijske, informacijske …) je ključno tako za izobraževanje kot
zaposlovanje mladih. Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo
družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil
za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite
sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno
delovanje v poklicnem in družbenem življenju. (opredelitev iz Nacionalne strategije za razvoj
pismenosti, 2006) Pismenost je ena od osnovnih kompetenc, s katerimi je treba opremiti mlade.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Izboljšanje rezultatov mednarodnih raziskav bralne pismenosti;



Rezultati nacionalnih preverjanj bralne pismenosti (matura v srednji šoli).

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

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Zakon o osnovni šoli

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Učni načrti maternih jezikov. Za promocijo bralne kulture je pomembno stalno negovanje kulturnega
okolja v šoli in doma. Posebno mesto ima strokovno opremljanje šolske knjižnice s primerno
literaturo. Učence 9. razreda se še posebej spodbuja k uporabi medijev, razumevanju njihovega
sporočanja ter se jih spodbuja za udeležbo na Cankarjevo tekmovanje. Dober in uspešen motivator so
tudi bralne značke.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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Število udeležencev Cankarjevega tekmovanja.

NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
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€
Šifra proračunske postavke: 131098
Ime proračunske postavke: Promocija in razvoj slovenskega jezika
Ime proračunskega uporabnika: MK

NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
PROJEKTI, NAMENJENI MLADIM V OKVIRU NACIONALNEGA RPOGRAM AZA SLOVENSKI JEZIK

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Izvajanje projektov, ki jih za mlade predvideva Nacionalni program za slovenski jezik, mladim
metodično približuje slovenski jezik in književnost ter s tem skrbi za pismenost v slovenskem jeziku.
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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€
Šifra proračunske postavke: 131144
Ime proračunske postavke: Izvajanje Nacionalnega programa za slovenski jezik
Ime proračunskega uporabnika: MK
NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
PODPORA PROJEKTOM IN PROGRAMOM ZA MLADE JAK

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
V letu 2013 in 2014 JAK zagotavlja podporo projektom in programom za mladino od 15. leta naprej,
na teh postavkah se 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 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:


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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2014: okvirno 40.000 - 50.000 €.
Šifra proračunske postavke: 131145
Ime proračunske postavke: JAK
Ime proračunskega uporabnika: MK
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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/SISTEMSKI
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. Število skupin učencev
vključenih v pouk maternega jezika in kulture od koder prihaja učenec.

NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
VEČANJE MEDIJSKE PISMENOSTI

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Medijska pismenost v povezavi z e-pismenostjo oziroma digitalno pismenostjo je ključnega pomena
za aktivno državljansko participacijo v demokratično zasnovani družbi. Moderna informacijska družba
je zasnovana na ustvarjanju, distribuciji, uporabi, vključevanju in manipulaciji podatkov, ki za
posameznika predstavljajo tako izziv oziroma konkurenčno prednost kot tudi past in nevarnost v
gospodarskem, političnem in kulturnem udejstvovanju. Zato je pomembno, da se medijska in epismenost začneta vključevati v najzgodnejše oblike formalne socializacije ter trajata skozi celotno
življenjsko obdobje.
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:


Oblikovanje izhodišč za sprejem ukrepov za razvoj in promocijo medijske pismenosti,



Implementacija izhodišč: uvedba medijske pismenost v OŠ in srednješolsko izobraževanje ter
oblikovanje programov za vseživljenjsko izobraževanje na področju medijske pismenosti.

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: MINISTRSTVO ZA KULTURO
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.
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 2014: Predvidenih 40.000 €
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Šifra proračunske postavke: 131120
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

NOSILEC: MINISTRSTVO ZA KULTURO
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
UMESTITEV KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE V KURIKULUM

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:
Pomembna je umestitev programov kulturno-umetnostne vzgoje s poudarkom na različnih
umetnostih ter kulturni dediščini v obvezni program vzgoje in izobraževanja na prvi stopnji, pri čemer
bi posebej izpostavili spodbujanje aktivne kulturne ustvarjalnosti mladih, tudi v okviru različnih
interesnih dejavnosti.

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:
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vključenost različnih področij umetnosti in kulturne dediščine v kurikule (obvezni/izbirni
predmeti).

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

ISCED Projekt informacijske podpore postopkov priprave predpisov
International Standard Classification of Education
JSKD Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
KNB

kronične nenalezljive bolezni

LFS

Raziskava »Labour Force Survey«

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

Ministrstvo za finance

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MK

Ministrstvo za kulturo

MKO

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MMC Multimedijski center
MNZ

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

MO

Ministrstvo za obrambo

MP

Ministrstvo za pravosodje

MZIP

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

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

SJM

Raziskava »Slovensko javno mnenje«

SSRS

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

SZO

Svetovna zdravstvena organizacija

TGP

emisije toplogrednih plinov

UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
UNECE United Nations Economic Commission for Europe
UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

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

