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POROČILO O IZVAJANJU NACIONALNEGA PROGRAMA ZA MLADINO
2013–2022 za leto 2018

Šesti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10)
določa, da Vlada predloži vsaka tri leta državnemu zboru delno poročilo o izvajanju Nacionalnega
programa za mladino z ovrednotenimi rezultati, po izteku obdobja veljavnosti Nacionalnega
programa za mladino pa zaključno poročilo.
Odbor Državnega zbora RS za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 6. nujni seji dne
26.11.2014 pod drugo točko dnevnega reda sprejel tudi naslednji sklep:
»Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino poziva Vlado RS, da o realizaciji Resolucije o
nacionalnem programu za mladino poroča pristojnemu Odboru Državnega zbora RS enkrat na pol
leta, in sicer konec meseca januarja in konec meseca julija.«.
Peti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10)
določa, da so za uresničevanje Nacionalnega programa za mladino odgovorna pristojna ministrstva.
Četrti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10)
določa, da vlada sprejme izvedbene načrte v skladu s sprejetim državnim proračunom. S slednjimi se
uresničuje izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Zato smo tudi za
pripravo poročila glede ukrepov, ki so bili vključeni v izvedbeni načrt za leto 2018 in so v pristojnosti
posameznih ministrstev in organizacij v njihovi pristojnosti, zaprosili za pomoč pristojna ministrstva.

IZOBRAŽEVANJE
2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih
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PRIORITETNO PODPODROČJE 1: vzpostavitev celostnega priznavanja neformalnih oblik znanj in
izkušenj ter povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja
Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: MDDSZ, mladinski sektor, visokošolske ustanove, socialni partnerji, MK, JSKD
NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Evidentiranje in dokumentiranje kompetenc študentskega dela
POROČILO
V okviru projekta bo vzpostavljen informacijski sistem za beleženje kompetenc in spretnosti,
pridobljenih z občasnim in začasnim delom študentov. Omogočal bo povezovanje s sistemi ZRSZ in
mednarodno primerljivost pridobljenih kompetenc ter zagotavljal celovit pregled začasnega in
občasnega dela študentov in dijakov. Informacijski sistem bo zagotovil večjo prepoznavnost
kompetenc, ki jih mladi pridobijo z opravljanjem začasnega in občasnega dela, s čimer bo prispeval k
priznavanju neformalno pridobljenih oblik znanj in izkušenj. Projekt izvaja Študentska organizacija
Slovenije.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V mesecu juniju sta bili vzpostavljeni dve delovni skupini. Prva delovna skupina, v kateri poleg ŠOS-a
sodelujejo predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, bo definirala šifrante študentskih del ter
pripadajoče kompetence tem delom, druga delovna skupina pa pripravila tehnično dokumentacijo za
izvedbo javnega razpisa za izvedbo informacijskega sistema, ki bo podpiral delovanje evidence
študentskega dela.
V mesecu avgustu je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca informacijskega sistema, priprava
celostne grafične podobe projekta ter izobraževanje posrednikov študentskega dela za uporabo
šifrantov del in kompetenc, ki bodo pripravljeni skupaj z delovno skupino za kompetence. V
novembru je bil izdelan in prevzet 1. del informacijskega sistema za evidenco študentskega dela.
V sodelovanju z ZRSZ je bilo organizirano izobraževanje za umeščanje študentskih del v šifrant SKP-08
za posrednike.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 52.414,00 EUR / 50.220,37 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Cilj je bil
dosežen.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD
2

POROČILO
JSKD v okviru Študijskega centra in njegovih regionalnih enot deluje kot pripravljavec vsebin in
izvajalec neformalnih izobraževanj in usposabljanj, ki niso dostopna v obstoječih formalnih
izobraževalnih institucijah ali pa je ponudba premajhna in ne pokrije vseh potreb, so pa nujno
potrebna za enakomeren razvoj področij. Omenjene vsebine mladim v veliki meri primanjkujejo za
uspešno vključitev na trg dela.
Navedena neformalna izobraževanja in usposabljanja se izvajajo na treh geografsko različnih mestih
(s poudarkom na vzhodni Sloveniji), v obsegu 120 ur. Poleg tradicionalnih oblik poučevanja moduli
vsebujejo tudi prenos znanja prek mentorstva, delavnic in praktičnega usposabljanja pri bodočih
potencialnih zaposlovalcih. Poleg navedenega študijski center deluje tudi kot izobraževalno in
raziskovalno središče za kulturne animatorje in mentorje, zagotavlja neposredno strokovno pomoč
ustvarjalcem, vključuje pa tudi informacijsko-dokumentacijski center in specializirano knjižnico za
strokovno literaturo z namenom spodbujanja in razvoja aktivnega zaposlovanja mladih.
Kazalnika:
•

število mladih, starih 15 - 29 let, spodbude za zaposlitev: 2018: 40 dejansko (planirano 55)

•

število mladih starih 15 - 29 let, usposabljanja ali izobraževanja: 2018: 44 dejansko (planirano
55)

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 400.000 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotoviti pogoje za povečanje deleža mladih, ki končajo študij ter
spodbujanje skrajševanja dobe študija
Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: socialni partnerji
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.
PRIORITETNO PODPODROČJE 3: preprečevanje zgodnejšega opuščanja izobraževanja pri poklicnem in
strokovnem srednješolskem izobraževanju
Nosilci: MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje
Sodelujoči: MGRT, socialni partnerji
NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v letih 2016–2022
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POROČILO
V letu 2018 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru
neposredne potrditve operacije Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s
potrebami trga dela objavil tri javne razpise. Cilj javnih razpisov je uvajanje izobraževalnega sistema v
srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji
in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov ter vpeljave
novih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih
partnerjev v izobraževalnem procesu. V letu 2018 smo delodajalcem izplačali dobrih 7 mio EUR za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za 5080 dijakov in vajencev srednjega poklicnega
izobraževanja in za izvajanje praktičnega izobraževanja za 2258 študentov višjega strokovnega
izobraževanja; skupno so delodajalci prejeli spodbude za 7338 dijakov, vajencev in študentov.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
•

Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja –
vzhod: 36

•

Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja –
zahod: 21

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: Razpoložljiva sredstva v letu 2018: 12.563.458,11 EUR /
realizacija: 7.397.456,60 EUR.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Doseganje ciljev poteka skladno z načrtovanimi.

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: izboljšanje kakovosti izobraževanja na vseh izobraževalnih stopnjah
Nosilci: MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, visokošolski zavodi, NAKVIS
NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprememba Zakona o visokem šolstvu
POROČILO
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je februarja 2018 v javno obravnavo z objavo na edemokraciji posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu. Do
sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu v letu 2018 ni prišlo zaradi
opravljanja zgolj tekočih poslov vlade (marec 2018). Predlog ZVIS bo ponovno v obravnavi v letu
2019.
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NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«
POROČILO
Namen javnega razpisa je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja izboljšati kakovost
visokošolskega izobraževanja ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente, saj je pomembno,
da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale
uspešno vključevanje v družbo in na trg dela. Cilj javnega razpisa je povečan delež visokošolskih
učiteljev in strokovnih sodelavcev, ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.
Preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja se bo omogočilo udeležencem
usposabljanja, to je visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem, okrepiti:
•

usposobljenost, da bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc (npr. sposobnost načrtovanja
in reševanja problemskih nalog, samostojnega dela, analitičnega razmišljanja, kreativnosti,
podjetnosti), ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov
ter

•

usposobljenost visokošolskih učiteljev in sodelavcev za uporabo novih didaktičnih metod in
inovativno delo s študenti.

Z oblikovanjem multiplikatorjev se bo omogočilo prenos znanja in primerov dobrih praks iz tujine in
njihovo vključitev v slovenski visokošolski sistem.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

uvrstitve vključenih mladih po mednarodnih primerjalnih raziskavah, po spolu.

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 1.288.106 EUR / v višini 986.431,80 EUR izplačan avans
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Načrtovane/izvedene aktivnosti: v letu 2018 je bil izbran konzorcij javnih visokošolskih zavodov (v
nadaljnjem besedilu: konzorcij). Konzorcij bo postal povezovalna točka, kjer se bo izvajalo vrhunsko
usposabljanje in stalno posodabljanje znanja in veščin ter izmenjave dobrih praks, izvajalo raziskave
tega področja in oblikovalo multiplikatorje. V okviru konzorcija se načrtuje izvedbo naslednjih
aktivnosti: izvedba usposabljanja visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, oblikovanje
multiplikatorjev, priprava analize stanja na nacionalni ravni s predlogi za pripravo strateškega
dokumenta o poučevanju na področju visokega šolstva, oblikovanje gradiv o didaktiki iz vseh
študijskih področij in priprava usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev,
vzpostavitev interaktivne spletne strani in ozaveščanje o pomenu didaktike v visokem šolstvu. V
okviru aktivnosti konzorcija je bilo v letu 2018 usposobljenih približno 300 visokošolskih učiteljev in
strokovnih sodelavcev.
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NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis »Vključevanje uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces«
POROČILO
Obdobje trajanja operacij v okviru javnega razpisa je od leta 2017 do 2020. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje aktivnosti, ki bodo spodbujale vključevanje didaktične uporabe IKT v visokošolskem
pedagoškem procesu na vseh študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik
poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in
diplomantov. Namen javnega razpisa je spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno
uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig kakovosti lastnega delovanja
visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši
doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe. Pomembno je, da mladi v času izobraževanja
pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in
na trg dela. Ciljna skupina so visokošolski zavodi.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 507.436,87 EUR, zagotovljena finančna sredstva so se s
spremembami Izvedbenega načrta Operativnega programa 2014-2020 spreminjala (prenosi sredstev
med letom) / porabljenih 504.318,73 EUR.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Cilj javnega razpisa je razvoj inovativnih učnih okolij in uvajanje metod in pedagoških praks z
vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, interdisciplinarnih predmetov,
novih pedagoških modelov, novih oblik učenja), ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc
študentov (npr. IKT veščine). Cilj je tudi spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične
uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces na vseh študijskih področjih preko posodobljenih,
inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter
digitalne pismenosti študentov in diplomantov.
Na podlagi vmesnih poročil projekta, ki je v začetni fazi, se aktivnosti in rezultati dosegajo skladno z
načrtovanim.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«
POROČILO
Namen javnega razpisa je bil na področju izvajanja pedagoških študijskih programov usposobiti
bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo IKT v učnem procesu ter
dosegati višjo raven bralne pismenosti pri učencih in dijakih ter s tem spodbuditi razvoj inovativnih
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učnih okolij in uvajanje metod pedagoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj
inovativnega učnega gradiva, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških modelov, novih oblik
učenja, kot so skupinsko, družbeno učenje, temelječe na mrežnem pristopu in horizontalnih
aktivnostih, razvoj tutorskega sistema v VŠ), ki bodo zagotavljale dvig splošnih (npr. bralna pismenost
in veščine IKT) in poklicnih kompetenc učencev, dijakov in študentov.
V okviru projekta, katerega ciljna skupina so bili sicer visokošolski zavodi, učitelji in strokovni
sodelavci, so se izvajali tudi pilotni projekti s skupinami študentov, v katere je bilo v letu 2018
vključenih 1868 študentov 1. stopnje pedagoškega študijskega programa ter 453 študentov 2. stopnje
pedagoškega študijskega programa.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: predvidena 948.341,77 EUR / porabljeno 889.208,02 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Cilj javnega razpisa je bil prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij na vseh ravneh izobraževalnega
sistema z uvajanjem metod in pedagoških praks, ki vključujejo nove tehnologije (npr. razvoj
inovativnih učnih gradiv, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja kot so skupinsko, družbeno
učenje, temelječe na mrežnem pristopu in horizontalnih aktivnostih) za zagotavljanje dviga splošnih
(npr. bralna pismenost in IKT veščine) in poklicnih kompetenc študentov pedagoških študijskih
programov (bodočih učiteljev), tako da se jih bo usposobilo za didaktično uporabo IKT na začetku
učiteljske kariere za delo z učenci in dijaki pri poučevanju na osnovnih in srednjih šolah. Študenti so
bili vključeni v pilotne projekte, ki pokrivajo vsa vsebinska področja. Javni razpis se je v letu 2018
zaključil.
Število predvidenih mladih v obdobju 2017-2018:
število študentov 1. stopnje pedagoškega študijskega programa, vključenih v pilotno izvedbo
projekta: 1090
število študentov 2. stopnje pedagoškega študijskega programa, vključenih v pilotno izvedbo
projekta: 760
Število vključenih mladih v obdobju 2017-2018:
število vključenih študentov 1. stopnje pedagoškega študijskega programa, vključenih v pilotno
izvedbo projekta: 2172
število vključenih študentov 2. stopnje pedagoškega študijskega programa, vključenih v pilotno
izvedbo projekta: 604
Načrtovane aktivnosti: V letu 2018 so bile večinoma načrtovane naslednje aktivnosti:
1. Izvedba pilotnega projekta s skupino študentov:
a) oblikovanje skupine visokošolskih učiteljev in sodelavcev z različnih področij
izobraževanja učiteljev in visokošolskih zavodov, ki pri prijavitelju poučujejo na
pedagoških študijskih programih:
7

− praviloma oblikovanje skupin visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki bodo s
skupino študentov izvajali predavanja in vaje z novimi pristopi oziroma
druge dejavnosti (možni so tudi novi pilotni predmeti, dejavnosti, poletne
šole itd.).
b) prilagajanje načinov in pristopov izvedbe predavanj in vaj:
− usposabljanje članov skupine (seminarji, delavnice, medsebojne hospitacije v
živo in na daljavo);
− konkretno načrtovanje (pri katerih predavanjih in vajah se bo vključevalo
razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev);
c) pilotna izvedba poučevanja študentov. Pričakuje se pilotna izvedba pri več skupinah
študentov, pri čemer se v eni skupini pričakuje udeležba najmanj 10 študentov.
2. Vodenje in koordiniranje projekta (največ v obsegu ene osebe za polni delovni čas).
Izvedene aktivnosti: Priprava analize o znanjih, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT je
zaključena, pilotna poučevanja, pri čemer so se oblikovale skupine visokošolskih učiteljev in
sodelavcev z različnih področij izobraževanja učiteljev, ki so bili deležni usposabljanja v obliki
posvetov in delavnic, ter pilotna poučevanja s skupinami študentov. Izvedena zaključna konferenca.
Do konca izvajanja projekta so bile izvedene vse aktivnosti skladno z načrtovanimi.

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: vzpostavitev celovitega sistema vseživljenjske karierne orientacije za
mlade v starosti 15–29 let
Nosilca: MDDSZ in MIZŠ
NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Karierna centra za mlade
POROČILO
Karierna centra za mlade, eden bo vzpostavljen v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in eden v
kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS), bosta šolski mladini omogočila večjo dostopnost do
storitev karierne orientacije. Z izvedbo aktivnosti, kot sta informiranje o poklicih in spoznavanje
interesov mladih, ter individualnimi obravnavami z namenom spoznavanja kariernih ciljev bosta
karierna centra prispevala k opolnomočenju mladih za načrtovanje kariere in jih opremila s
kompetenco načrtovanja in vodenja kariere.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
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Oktobra je bil objavljen razpis, na katerem je bil izbran izvajalec samo za KRZS regijo (Javni zavod
Cene Štupar), na KRVS pa prijava ni bila uspešna. Izvajalec bo začel z izvajanjem projekta v letu 2019.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 160.000,00 EUR / ni bilo izplačil
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Zaradi
neuspešne prijave prijaviteljev v vzhodni kohezijski regiji, je v teku ponovitev razpisa za KRVS regijo.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT VKO
POROČILO
Z usklajeno politiko na področju VKO ter razvojem učinkovitih storitev in pripomočkov VKO,
predvsem za šolajočo mladino, se bo prispevalo k izboljšanju usklajenosti pričakovanj in znanj mladih
s potrebami trga dela ter izboljšanju povezave šolskega in gospodarskega okolja. V obdobju izvajanja
ukrepa bo razvitih predvidoma 12 pripomočkov oziroma orodij, ki bodo uporabni predvsem za
namene karierne orientacije šolske mladine (npr. orodja za simulacijo delovnega okolja za zanimive
poklice, pripomoček za samooceno uspešnega prehoda s šolanja na trg dela, izdelava testov
sposobnosti za ugotavljanje zmožnosti ipd.).
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Razvita 2 pripomočka VKO: razvita spletna stran – portal, kjer so na voljo pripomočki:
https://www.vkotocka.si/; razvit pripomoček za samooceno uspešnega prehoda iz šolanja na trg dela
– vprašalnik za srednješolce – Vprašalnik težav pri odločanju in stilov odločanja;
Izvedena izobraževanja in usposabljanja za karierne svetovalce– od tega:
- krajše oblike usposabljanj: 3
- 160 urno modularno usposabljanje za karierne svetovalce (MUKS); zaključena prva izvedba MUKS;
Implementacija smernic kakovosti pri 12 izvajalcih VKO;
Organizacija in izvedba 3 promocijskih dogodkov (konferenca VKO, aktivna udeležba na posvetih
svetovalnih delavcev, zaključni dogodek MUKS);
Delujoča spletna stran www.spletisvojokariero.si
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 614.221,00 EUR/ 613.671,38 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Projekt
poteka v skladu z načrti. Ni priporočil za odpravo/zamenjavo ukrepa.

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

število kariernih centrov na vseh izobraževalnih ravneh. Na javnem razpisu je bilo izbranih 9
kariernih centrov, toliko jih tudi izvaja.

•

Število mladih, vključenih v storitve kariernih centrov, po spolu: V letu 2018 je bilo vključenih
22852 uporabnikov kariernih centrov. Glede spola vključenih uporabnikov kariernih centrov
ni podatka.

•

Število kariernih oziroma poklicnih svetovalcev na izobraževalnih ustanovah: ni podatka

•

Število učencev/študentov, vključenih v storitve kariernih centrov, po spolu: V letu 2018 je
bilo vključenih 22852 uporabnikov kariernih centrov. Glede spola vključenih uporabnikov
kariernih centrov ni podatka.

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: predvidena 989.006,66 EUR / porabljena 988.592,26 EUR,
kar predstavlja 99,96 % načrtovanih sredstev.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Doseganje cilje poteka skladno z načrtovanimi.
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Število predvidenih mladih: Za leto 2018 je bilo predvidenih 13137 uporabnikov kariernih centrov, od
tega:
-

2637 bodočih študentov,

-

5159 študentov na dodiplomski stopnji

-

5341 študentov na podiplomski stopnji

Število vključenih mladih: V letu 2017 je bilo vključenih 22852 uporabnikov kariernih centrov, od
tega:
-

4577 bodočih študentov,

-

10628 študentov na dodiplomski stopnji

-

7152 študentov na podiplomski stopnji

Načrtovane aktivnosti:
Aktivnosti so pripravljene tako, da:
-

razvijajo in implementirajo nove koncepte, storitve in vsebine (na primer: celostno
vključevanje in aktivno mreženje za vse deležnike na področju karierne orientacije z ozirom
na dejanske potrebe trga dela, npr. oblikovanje skupin delodajalcev za posamezno študijsko
področje, organiziranje dogodkov na srednjih šolah, razvoj skupnih standardov za
spremljanje kompetenc in znanj za učinkovit vstop na trg dela,

-

razvoj strategij za zaposlovanje študentov, vključitev kariernega svetovanja v obvezen
kurikulum vsakega študenta, spremljanje zaposljivosti diplomantov, predstavitev ugotovitev
in rezultatov kariernega centra na senatu univerze oziroma samostojnega visokošolskega
zavoda ipd.);

-

izmenjujejo izkušnje, rezultate in dobre prakse (npr. povezovanje z drugimi kariernimi centri
in organizacijami na področju karierne orientacije na nacionalni ravni na teme izmenjave
dobrih praks, krepijo vezi na mednarodni ravni,

ter da se vzpostavi baza oziroma sistem identificiranja in spremljanja:
-

slovenskih delodajalcev vzhodne kohezijske regije, ki bodo v prihodnje pripravljeni s študenti
sodelovati v smeri zaposlovanja tujih delodajalcev, pri katerih bi bila študentom omogočena
študijska praksa

-

se študentom nudi usposabljanja, s katerimi bi jim bilo omogočeno na študijski praksi v tujini
pridobljene kompetence ustrezno umestiti v samopredstavitev pri delodajalcih in življenjepis.

Izvedene aktivnosti: Aktivnosti se izvajajo skladno z načrtovanim.
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PRIORITETNO PODPODROČJE 6: ohranitev obsega štipendijske politike
Nosilci: MDDSZ, socialni partnerji
Sodelujoči: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Štipendiranje
POROČILO
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov,
vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje, izobraževanju za deficitarne poklice, spodbujanju
mednarodne mobilnosti in doseganju izjemnih dosežkov, spodbujanju odgovornosti štipendistov za
svoje izobraževanje in izbiro izobraževalnega programa ter krajšanju časa izobraževanja in povečanju
zaposljivosti. MDDSZ namerava v letih 2018 in 2019 ohraniti obstoječe financiranje, če bo to finančno
izvedljivo.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Državna štipendija je pomemben socialni korektiv, ki pomaga dijakom in študentom iz socialno
šibkega okolja dosegati višjo izobrazbeno raven. S štipendiranjem šolajočih se zagotavlja dostopnost
šolanja tudi za tiste, ki si ga zaradi slabšega socialnega položaja in nižjih dohodkov ne bi mogli
financirati. Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPŠ in 31/18; v
nadaljevanju: ZŠtip-1) ter Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18, v nadaljevanju: ZUPJS)
določata, da državne štipendije predstavljajo socialni korektiv, kar pomeni, da je do državne
štipendije upravičena oseba, ki se redno izobražuje (dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja
odraslih), in ki s svojimi dohodki oziroma dohodki družine ne presega določenega cenzusa ter je pri
izobraževanju uspešna. V skladu z ZUPJS se je pri izračunu do upravičenosti do državne štipendije
delno upošteval zadnji dohodkovni razred (53% - 56% neto povprečne plače na osebo), zato so
podeljena sredstva za državne štipendije višja.
Zoisova štipendija je po ZŠtip-1 namenjena spodbujanju dijakov in študentov k doseganju izjemnih
dosežkov in s tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti
in umetnosti. Cilj Zoisovega štipendiranja je v spodbujanju izjemnih dosežkov, saj so ravno izjemni
dosežki tisti, ki dokazujejo posameznikovo nadarjenost in ne le prepoznane potencialne nadarjenosti.
Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike
Slovenije (v nadaljevanju: sklad), pridobijo pa jo lahko dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja
odraslih. Sklad je dne 29.6.2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za posamezno raven
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izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019. Izbor Zoisovih štipendistov še ni zaključen.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl.
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18)
V porabi sredstev so vključeni tudi pretekli razpisi, katerih vloge so bile odločene v letih pred 2018.
Kadrovske štipendije so namenjene usklajevanju ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni
statistični regiji v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela, dviga ravni izobrazbene
strukture, zniževanja strukturne brezposelnosti, vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz
univerzitetnih središč v statistične regije, povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim
družbenim okoljem, pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med
izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter
spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov
skladno s potrebami trga dela. V letu 2018 je zajeto sofinanciranje kadrovskih štipendij za
šolska/študijska leta 2016/2017 in 2017/2018. V letu 2018 je štipendijo prejemalo 385 štipendistov.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo državne štipendije, po spolu: 45 % moških in 55 %
žensk.

-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo Zoisove štipendije, po spolu: 40 % moških in 60 %
žensk.

-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo kadrovske štipendije, po spolu: Med vsemi
prejemniki je 65 % moških in 35 % žensk.

-

višina podeljenih sredstev za kadrovske štipendije: 1.952.085,53 EUR

-

višina razpoložljivih sredstev za državne štipendije in Zoisove štipendije: 63.391.719 EUR,

-

višina podeljenih sredstev za državne štipendije: 67.876.435,93 EUR

-

višina podeljenih sredstev za Zoisove štipendije: 9.747.630,86 EUR

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 63.391.719 EUR/ 79.576.152.32 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Cilj je bil
dosežen. Poraba je bila v letu 2018 večja od planirane tudi zaradi spremenjenih pogojev pri
dodeljevanju štipendij (sprememba Zakona o štipendiranju).

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem
POROČILO
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Ukrep prispeva k:
– izboljševanju zaposljivosti mladih, saj se štipendist zaposli takoj po dokončanju študija, vmes mora
opravljati tudi obvezno prakso,
– dokončanju študija v doglednem časovnem obdobju, saj mora štipenditor, če ne dokonča študija, v
enem letu po koncu izobraževalnega programa štipendijo vrniti za zadnje leto,
– pridobivanju višje ravni znanja,
– pridobivanju kompetenc ekonomičnosti, odgovornosti in samostojnosti, ki jih štipendisti
pridobivajo z razpolaganjem z lastnimi finančnimi sredstvi,
– bolj enakim možnostim za vse mlade, saj imajo štipendisti zagotovljena finančna sredstva v času
študija, kar je za nekatere z manj priložnostmi edina možnost dostopa do izobraževanja.
Ukrep zagotavlja tudi usklajevanje razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posameznih
regijah, znižanje strukturne brezposelnosti, vračanje izšolanih kadrov v regije, spodbujanje razvoja
kadrovskega štipendiranja podjetij v regijah in načrtovanje razvoja kadrov v skladu s potrebami trga
dela.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 se je skupaj vključilo 385 dijakov in študentov. Od tega 250 na KRVS (197 moških in 53
žensk), ter 135 na KRZS (110 moških in 25 žensk). Sredstva so bila realizirana v višini 81,74 %.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 3.151.732,49 EUR/ 1.595.609,34 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Cilji niso
bili doseženi po načrtovani finančni dinamiki, ker so se do meseca decembra izplačevali iz sredstev
kohezijske politike zahtevki iz javnih razpisov za šolsko leto 2016/2017 ter 2017/2018 medtem, ko se
zahtevki za javni razpis za šolsko leto 2018/2019 izplačujejo od januarja naprej.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Štipendije za deficitarne poklice
POROČILO
Ukrep prispeva k:
– izboljševanju zaposljivosti mladih, saj gre za štipendiranje poklicev, ki so na trgu dela zelo iskani,
– pridobivanju kompetenc ekonomičnosti, odgovornosti in samostojnosti, ki jih štipendisti
pridobivajo z razpolaganjem z lastnimi finančnimi sredstvi,
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– bolj enakim možnostim za vse mlade, saj imajo štipendisti zagotovljena finančna sredstva v času
študija, kar je za nekatere z manj priložnostmi edina možnost dostopa do izobraževanja.
Prispeva tudi k reševanju problematike na področju usklajevanja potreb in ponudbe na trgu dela –
odprava strukturnega neskladja, spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in
strokovnega izobraževanja, za katere zdaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev, ipd.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Na operaciji se od preteklih let izvajajo aktivnosti po prvem javnem razpisu - Javnem razpisu za
dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (210. javni razpis) in javnem razpisu
- Javnem razpisu za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni
razpis). Na dan 30. 6. 2018 je bilo 541 štipendistov po 210. javnem razpisu in 997 štipendistov po 230.
javnem razpisu. V obdobju poročanja sta bili dve prekinitvi štipendijskega razmerja na 210. javnem
razpisu in 11 prekinitev štipendijskega razmerja na 230. javnem razpisu. Sklad izplačuje štipendije za
pretekli mesec, do 15. dne v mesecu, vsak mesec.
Sklad je, v skladu z ZŠtip-1, dne 30. 1 .2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne
poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis). Štipendije za deficitarne poklice so namenjene
dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe
delodajalcev. Sprememba, ki jo prinaša aktualen razpis, napram preteklemu, je razširjen nabor
deficitarnih poklicev s poklicem steklar. Rok za oddajo vlog je od bil 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018. Sklad
je prejel 1433 vlog. Vloge so se rangirale in podeljenih je bilo 1000 štipendij.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

delež dijakov in študentov, ki prejemajo štipendije za deficitarne poklice, po spolu,
moški: 90% in ženske 10%

-

višina razpoložljivih sredstev za štipendije = 2.472.203,82

-

višina podeljenih sredstev za štipendije = 1.815.100,00

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 2.472.203,82 EUR/ 1.994.248,43 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Cilj je bil
dosežen.

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
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje mobilnosti slovenskega visokošolskega osebja 2017–2018 in Javni
razpis za sofinanciranje mobilnosti slovenskega visokošolskega osebja 2018–2021
POROČILO
Namen javnega razpisa je izboljšanje mobilnosti visokošolskih učiteljev, ki bodo poučevali in
raziskovali ter se učili in izpopolnjevali na tujih visokošolskih zavodih. Slovenski visokošolski učitelj se
mora vključiti v pedagoški in raziskovalni proces na tujem visokošolskem zavodu za najmanj tri
mesece. Javni razpis bo pripomogel k izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks iz mednarodnega
okolja v nacionalno okolje. Z veščinami, pridobljenimi v tujini, bodo omogočeni dvig mednarodne
primerljivosti in spodbujanje internacionalizacije visokega šolstva ter krepitev mednarodnih
kompetenc mladih, izboljšanje kakovosti poučevanja in razvoj učnega okolja, kar spodbuja
ustvarjalnost, s ciljem izboljšanja kompetenc diplomantov, podprtega z novimi informacijskokomunikacijskimi tehnologijami, kar pa bo prispevalo k spodbujanju razvoja inovativnosti,
ustvarjalnosti in konkurenčnosti gospodarstva.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 1.023.742,00 EUR; Zagotovljena sredstva so se s
spremembami Izvedbenega načrta Operativnega programa 2014-2020 spreminjala, in sicer z INOP
8.3 na 989.559, 00 (prenosi sredstev med letom) / porabljena 986.648,00 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Izvedene aktivnosti: izvedenih je bilo 91 mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev iz
slovenskih visokošolskih zavodov na tuje visokošolske institucije.
Število predvidenih mladih: podatek ni relevanten pri predmetnem javnem razpisu, ciljna skupina so
slovenski visokošolski učitelji.
Doseganje ciljev: cilj javnega razpisa je spodbuditi sodelovanje in povezovanje slovenskih
visokošolskih zavodov s partnerji (visokošolskimi institucijami) v mednarodnem prostoru. Izvajanje
aktivnosti je usmerjeno k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Preko aktivnega vključevanja
in sodelovanja slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem okolju se prispeva na
spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno
tudi k izboljšanju kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov. Izvajanje aktivnosti nadalje
vpliva na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter k razvoju
kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje krajših in daljših gostovanj tujih strokovnjakov in visokošolskih
učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2016–2018 in Javni razpis za sofinanciranje krajših in

16

daljših gostovanj tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih
2018–2021
POROČILO
Javni razpis je namenjen krajšim in daljšim (3 do 7 mesecev) gostovanjem tujih strokovnjakov in tujih
visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih, zaradi sodelovanja pri izvedbi posameznih
delov predmeta oziroma predmetnega področja. S tem se bodo okrepile mednarodne kompetence
mladih, izboljšala kakovost poučevanja in razvoj učnega okolja, ki spodbujata ustvarjalnost, kar bo
vplivalo na razvoj aktualnih študijskih programov, večjo kakovost poučevanja in s tem kakovost
učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov, povečanje števila večstranskih projektov in
raziskav, s ciljem izboljšati kompetence diplomantov, hkrati pa z ustvarjanjem novega znanja
spodbujati razvoj inovativnosti in gospodarstva. Javni razpis bo usmerjen predvsem na področje
naravoslovja in tehničnih ved oziroma na prednostna področja, določena s SPS.
Izvedene aktivnosti: Izvedenih je bilo 175 gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih
učiteljev (v nadaljevanju: gostujoči tuji strokovnjak) v pedagoški proces v obliki krajših in daljših
gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih. Število študentov uporabnikov, krajših gostovanj v
letu pa je bilo 9887.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 1.005.773,00 EUR; Zagotovljena sredstva so se s
spremembami Izvedbenega načrta Operativnega programa 2014-2020 spreminjala, in sicer z 8.3 na
811.022,00 (prenosi sredstev med letom) / porabljena 811.022,00 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Z izvajanjem aktivnosti poteka okrepljeno sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih
zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik
poučevanja. Z razpisanimi aktivnostmi se
krepijo mednarodne kompetence slovenskega
akademskega osebja in študentov. Podpiralo se bo razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in
inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost
učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Posredni učinek teh gostovanj je tako za
slovenske zaposlene visokošolske učitelje kot študente in tudi visokošolske zavode, saj se skozi
gostovanja uresničuje aktivno sodelovanje slovenskih visokošolskih učiteljev in zaposlenih na
visokošolskih zavodih z gostujočimi tujimi strokovnjaki. Krepijo se tudi druge oblike mednarodnega
sodelovanja kot so skupni študijski programi, mednarodni raziskovalni in drugi projekti, sklepanje
strateških partnerstev s tujimi visokošolskimi zavodi.

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: okrepiti kakovost, promocijo in podporo za študij in prakso v tujini
Nosilca: MIZŠ, MDDSZ
Sodelujoča: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, CMEPIUS
NOSILEC: MIZŠ
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neposredna potrditev operacije: program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij
POROČILO
Namen javnega razpisa je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva z mednarodno mobilnostjo
slovenskih študentov iz socialno šibkih okolij na izmenjavah v tujini, da se poveča učinek mobilnosti in
pridobivanja novih kompetenc, tudi za potrebe trga dela, ob komplementarnem financiranju
mobilnosti na podlagi programa ERASMUS+ (ukrep nadgrajuje ERASMUS+ mobilnost z denarno
spodbudo za študente iz socialno ogroženih okolij in bo vpet v mednarodno okolje in mednarodno
primerljivost). Kakovostnejše in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje pa bo prek bodočega
delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo
drugih sektorjev družbe, kar je ena od prednostnih usmeritev SPS.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

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

Spodbuda za socialno šibkejše je bila po pozivu za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz
socialno šibkejših okolij za leto 2017 s strani upravičencev izplačana 521-im študentom iz socialno
šibkejših okolij.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 883.815,00 EUR
Zagotovljena finančna sredstva so se s spremembami Izvedbenega načrta Operativnega programa
2014-2020 spreminjala (prenosi sredstev med letom) / porabljena 611.934,50 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Doseganje ciljev: Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje
udeležbe slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna
mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih
kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega
programa 2014-2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov,
Mobilnost v visokošolskem sektorju, Mobilnost študentov.
Število predvidenih mladih: 598
Število vključenih mladih: 521
Načrtovane aktivnosti: z Analizo področja za izvedbo neposredne potrditve operacije Mobilnost
študentov iz socialno šibkejših okolij je bilo predvideno izplačilo spodbud za socialno šibkejše 333
študentom iz socialno šibkejših okolij na študijsko leto (zavedajoč, da se bo številka iz leto v leto
povečevala, saj bodo lahko posamezni upravičenci, ki so do sedaj v okviru dobljenih sredstev iz
programa Erasmus+ morali izplačati enoten znesek študentom iz okolij z manj možnostmi, v ta
namen odobrili večje število dotacij in tako poslali večje število študentov na mednarodno mobilnost
in tudi da se bodo študentje iz socialno šibkejših okolij zaradi dodatnih sredstev (spodbuda za
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socialno šibkejše mora namreč biti izplačana študentu pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za
celotno obdobje mednarodne mobilnosti) lažje odločili za odhod na mednarodno mobilnost).
Izvedene aktivnosti: izplačilo 521 spodbud za socialno šibkejše

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi Ad futura za mednarodno mobilnost
POROČILO
Štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost so namenjene spodbujanju mednarodnega
izobraževanja in kratkoročnih mobilnosti ter izboljšanju kakovosti izobraževanja in povečanju
zaposljivosti sodelujočih dijakov in študentov.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
S podeljevanjem AD futurinih štipendij dopolnjujemo nacionalni sistem štipendiranja. Med
pomembnejše vsebinske cilje programov mednarodne mobilnosti - Ad futura spadajo:
•

povečanje števila mobilnosti slovenskih državljanov v tujino kot način razvoja kadrov z znanji
in izkušnjami iz tujine, ki lahko pomembno prispevajo k razvoju Slovenije in njenega
gospodarstva,

•

spodbujanje mladih, da se odločajo za študij na področju naravoslovja in tehnike, z namenom
zagotavljanja potrebnih kadrov za Slovenijo,

•

podpora internacionalizaciji izobraževanja s štipendiranjem tujih državljanov za izobraževanje
v Sloveniji,

•

razvojna pomoč izbranim državam na področju izobraževanja.

Znotraj programov mednarodne mobilnosti - Ad futura za izobraževanje je večina razpisov na voljo za
področje naravoslovja ali tehnike oziroma se znotraj širših razpisov zagotavlja prednost izobraževanju
oziroma raziskovanju na teh področjih.
V porabi sredstev so vključeni tudi pretekli razpisi, katerih vloge so bile odločene v letih pred 2018. V
število vključitev so vključeni zgolj prejemniki štipendije (dijaki, študenti), in sicer tako Slovenci za
gostovanje v tujini kot tujci za gostovanje v Sloveniji.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

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

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 1.100.000 EUR / 750.000,00 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /
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NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
TLN mobilnostna shema – transnacionalna mobilnost delovne sile (Learning Network on
Transnational Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults (TLN Mobility))
POROČILO
Integracija udeležencev v izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev z izboljšanjem znanja, veščin in
kompetenc na podlagi delovno učne oziroma z delom povezane učne izkušnje v tujini.
Ciljna skupina je skupina NEET – iskalci zaposlitve in brezposelni mladi v starosti 18–35 let. Prednost
pri vključevanju bodo imele dolgotrajno brezposelne osebe, ki v zadnjem letu ali več niso bile
zaposlene ali niso bile vključene v formalni sistem izobraževanja, ne glede na prijavo v evidenco
brezposelnih oseb pri ZRSZ. S tem je dana možnost tudi ranljivim ciljnim skupinam v okviru skupine
NEET, ki niso vključene v sistem pri ZRSZ.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 je bil skladno z načrtovanim razvit program priprave udeležencev na mobilnost. V tem
letu se je v program Nacionalne sheme mobilnosti vključilo 24 udeležencev od 18. do 35. leta
(planirano 20 vključitev), ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje (NEET: Not in
Employment, Education or Training) in so ciljna skupina nacionalne sheme mobilnosti. Od pričetka
izvajanja sheme pa do konca leta 2018 pa je bilo v nacionalno shemo mobilnosti za NEET vključenih
skupno 44 oseb.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 89.213 EUR/ 141.200,91 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: V l. 2017
ob začetku izvajanja Nacionalne sheme mobilnosti, je ZRSZ kot upravičenec podal oceno, da bomo
cilje ukrepa za celotno obdobje izvajanja (2017-2022) lažje in bolj učinkovito dosegali z večjim
številom vključitev na letni ravni, zato smo v letu 2018 v program vključili 24 udeležencev. Na
izvajanje delovno učne izkušnje v tujino (Goettingen, Marburg v Nemčiji) je bilo napotenih 23 oseb v
dveh skupinah. Vsi udeleženci so delovno-učno izkušnjo v Nemčiji realizirali uspešno. En udeleženec
se je zaposlil že v času priprav na mobilnost, ena udeleženka programa pa je našla zaposlitev na
delovnem mestu, na katerem je izvajala delovno-učno izkušnjo v Nemčiji. Nekaj udeležencev
programa se je zaposlilo takoj po zaključku programa Nacionalne sheme mobilnosti, v vsakem
primeru pa je evalvacija programa pokazala, da so udeleženci večinoma zadovoljni z učnimi učinki
mobilnosti oziroma delovno-učne izkušnje v tujini.

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 ustanovami
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Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: MZZ, MGRT, socialni partnerji
NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0
POROČILO
Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami
in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in
inovacije. Posebna pozornost je namenjena raziskovalcem, državljanom Republike Slovenije, ki so se
pripravljeni za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta vrniti v Slovenijo s pridobljenimi referencami
v tujini. S tako pridobljenim znanjem in izkušnjami bodo pomembno vplivali na raziskovalne, razvojne
in inovacijske aktivnosti raziskovalnih organizacij in ustvarjanje novega znanja ter njegovo uporabo v
okviru raziskovalnih aktivnosti. Raziskovalne aktivnosti se bodo izvajale za čim boljši izkoristek
raziskovalnih potencialov z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
višina sredstev iz evropskih virov in število mladih doktorjev znanosti, ki se vrnejo v
domovino: 2 (1 M in 1 Ž). Na javnem razpisu je bilo izbranih 36 raziskovalnih projektov (36
raziskovalcev). V letu 2018 je potekalo njihovo izvajanje skladno s prijavnimi vlogami.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 2018 – 1.680.910 EUR (realizacija)
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpisi v letih 2018 in 2019 za razpisno področje A: finančna podpora avtohtoni slovenski
narodni skupnosti v zamejstvu in za razpisno področje B: finančna podpora Slovencem po svetu
POROČILO
Podpora mladim se izvaja na več načinov, vse v skladu z vladnimi strategijami in akcijskim načrtom.
Mladi so pomemben in neločljiv del slovenske skupnosti izven Republike Slovenije. Ohranjanje
slovenske identitete na vseh nivojih je mogoče samo ob predpostavki, da nas mlade generacije
razumejo in sodelujejo pri vladnih prizadevanjih. Položaj mladih in njihovega interesa za sodelovanje
je različen med državami, v katerih živijo. Manjši interes mladih je posledica generacijskih razlik.
Razlog za neaktivnost mladih v društvih Slovencev po svetu je tudi sodobna internetna in
telekomunikacijska doba, ko mladi sami, brez vključevanja v društva, pridobivajo informacije brez
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formalnega članstva. Temu se je Urad približal tako, da je z vzpostavitvijo interaktivne strani
www.slovenci.si vzpostavil sodoben most med mladimi Slovenci.
V okviru vsakoletnega javnega razpisa Urad daje posebno pozornost projektom in programom, ki so
namenjeni mladim in ki vzpodbujajo sodelovanje oziroma komunikacijo med mlajšo in starejšo
generacijo. Tako finančno in vsebinsko podpira organiziranje mladih pripadnikov avtohtone slovenske
narodne skupnosti v sosednjih državah, ki lahko v kasnejših življenjskih obdobjih prevzemajo ključne
naloge za razvoj skupnosti. Podpora mladim potomcem izseljencev je v glavnem v obliki štipendij za
udeležbo na šolah slovenskega jezika, finančne podpore za izvedbo taborov za mlade, organizaciji in
izvedbi seminarja za učitelje slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav.
Urad vsako leto objavi nagradni natečaj za diplome, magistrske in doktorske naloge na temo
slovenstva v zamejstvu in izseljenstvu in s tem spodbuja pisanje, zavedanje o pomenu slovenske
identitete med mladimi zunaj meja Republike Slovenije.
Svet Vlade RS za Slovence po svetu je v zvezi s financiranjem rednega delovanja in projektov
slovenskih ustanov zunaj RS ter ustanov civilne družbe v Sloveniji, ki izvajajo številne dejavnosti, na
ministra in njegove sodelavce naslovil priporočilo za okrepitev finančnih sredstev, s katerimi se preko
javnega razpisa financirajo dejavnosti Slovencev po svetu. Poseben poudarek je v javnem razpisu na
dejavnostih mladih in za mlade.
Urad močno podpira dejavnosti Društva v tujini izobraženih Slovencev (VTIS), ki združuje slovenske
državljane, ki študij oziroma raziskovalno delo opravljajo ali so opravljali izven Slovenije, namenjeno
pa je tudi alumnijem oziroma bivšim študentom. Društvo krepi sodelovanje med Slovenci v tujini in
raziskovalno-izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom ter drugimi zainteresiranimi partnerji.
Dogodki društva so ključni za gradnjo vezi med člani in ostalimi sogovorniki; od predstavitev
slovenske znanosti po svetu do letnih srečanj v Sloveniji.
Ameriško slovenska izobraževalna fundacija - ASEF je fundacija, ki preko donacij najboljšim
študentom iz Slovenije omogoči gostovanja pri slovenskih profesorjih v ZDA in drugod po svetu.
Projekt je s podporo Urada v letu 2018 potekal že četrto leto zapored in odzivi so bili zelo dobri. V
letu 2018 so pričeli s projektom, kjer so tudi študentje slovenskega rodu iz tujine dobili priložnost
priti na študijska gostovanja v Slovenijo.
Urad je v letu 2018 nadaljeval projekt gostovanja arhivarjev iz Arhiva RS pri arhivih slovenskih društev
– izveden je bil obisk v Nemčiji.

Urad ocenjuje, da se sodelovanje s slovensko skupnostjo zunaj meja RS krepi – še vedno se
ustanavljajo nova društva. Gre predvsem za društva mladih, novo-izseljenih Slovenk in Slovencev,
oblikovanje skupin na družabnih omrežjih, oblikovanje novih skupin v okviru pouka slovenščine, idr.
Urad, ki takšne oblike povezovanja s Slovenijo in med seboj spodbuja, je zavezan tudi k njihovih
finančni in vsebinski podpori, pri čemer pa je seveda omejen s sprejetim vsakoletnim proračunom.
Sodobne migracije mladih so vzpodbujene s prenosom informacij z uporabo novih tehnologij, z
lažjimi in cenejšimi transportnimi povezavami, političnimi spremembami v Evropi in svetu ter
nenazadnje z odprtostjo slovenske družbe, ki dovoljuje svoboden pretok idej in kapitala.
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Demokratične spremembe so narekovale razvoj svobodne volje mladih, ki sedaj vstopajo na trg
delovne sile. V iskanju novih in boljših možnosti je odhod iz domovine lahko zelo kratkotrajna rešitev,
zato je pomemben vidik in izziv delovanja Urada kvalitetna vrnitev in integracija mladih nazaj v
domovino. Po drugi strani pa Urad poudarja koristi, ki jih mladi izobraženci, ki sicer ostanejo v tujini, s
svojim znanjem in tujimi izkušnjami, lahko predstavljajo za Slovenijo.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

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
Priložnost zame – spodbude za zaposlovanje v NVO
POROČILO
Namen programa aktivne politike zaposlovanja je spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve s
terciarno izobrazbo, ki so v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno prijavljeni več kot šest mesecev,
z vzpostavljanjem delovnih mest v nevladnih organizacijah in opravljanjem pripravništva.
Subvencioniranje zaposlitev bo brezposelnim osebam iz ciljne skupine omogočilo izboljšanje dostopa
do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter pomembno prispevalo k povečanju njihove zaposljivosti,
socialnega kapitala, dolgoročni socialni vključenosti ter enakim možnostim na trgu dela, vplivalo pa
bo tudi na zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta): V letu 2018 je bilo vključenih 15 mladih.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 310.000 EUR/ 138.750,00 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Program
se je zaključil v letu 2018, v letu 2019 bo zavod spremljal izpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede
ohranitve zaposlitve.
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NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela
POROČILO
Namen projekta Prehod mladih je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami
vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju
enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne
skupine na trg dela.
Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 2.100 oseb iz ciljne skupine mladih s
posebnimi potrebami v projekte prehoda v obdobju 2018-2021, za kar je namenjenih 4.200.000 EUR.
Za mlade s posebnimi potrebami je ključnega pomena sodelovanje vseh strokovnjakov in institucij, ki
pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja. Od samega začetka izvajanja projektov prehoda
bodo vključeni starši, saj so prav oni pomembni vir informacij, hkrati pa bodo imeli starši zaradi svoje
pozitivne komunikacije in zaupnega odnosa z uporabniki vlogo svetovalca pri poklicnem odločanju
mladostnika.
Tekom izvajanja projekta bodo projektni partnerji ustvarili mrežo delodajalcev, ki bodo mladim
omogočali spoznavanje realnega sveta dela, delovne prakse, delovni preizkus in usposabljanje ter
tudi morebitno zaposlitev.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Upravičenci so bili izbrani kot nacionalno projektno partnerstvo za izvajanje enega projekta
koordinacije in 14 projektov prehoda, ki se bodo izvajali na območju obeh kohezijskih regij. Projekt
sledi reševanju problematike zniževanja deleža nezaposlenih oseb iz ciljne skupine v obeh kohezijskih
regijah Republike Slovenije, in sicer z izvajanjem projektov v podporo njihovega opolnomočenja z
vlaganjem v njihovo informiranje, motiviranje, svetovanje in usposabljanje. S spodbujanjem
povezovanja strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah, z delodajalci in s krepitvijo sodelovanja s
starši oz. skrbniki, se bo v okviru projekta prispevalo k enotni zaposlitveni mreži za prehod oseb iz
ciljne skupine iz šol na trg dela.
V letu 2018 je bilo izvedeno petdnevno izobraževanje za strokovne delavce, ki delajo z uporabniki.
Pripravil se je promocijski material za informiranje širše javnosti. Prve aktivnosti na šolah so bile
izvedene šele februarja oz. marca 2018, zaradi česar je bil odziv na šolah slabši, saj so imele šole
aktivnosti do konca šolskega leta že načrtovane. Izvedene so bile predstavitve projekta Prehod
mladih strokovnim delavcem na šolah in drugih institucijah, ki sodelujejo s šolami ter širši javnosti
preko konferenc, sejmov. Preko roditeljskih sestankov je bilo izvedeno informiranje tudi staršem in
skrbnikom otrok, ki imajo odločbo o usmeritvi. S posamezniki so potekali individualni razgovori na
podlagi katerih so se pripravili individualni načrti prehoda uporabnika. Ves čas trajanja projekta se
mladega s posebnimi potrebami spremlja, nudi se jim podpora pri vključevanju na delovno mesto in
sicer tako, da se jim pomaga pri razvijanju delovnih veščin in kompetenc, pri učenju postopkov in
metod dela, pri razvijanju kvalitete dela ter pri osvajanju delovnih navad in delovne vzdržljivosti.
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Mlade s posebnimi potrebami se motivira in spodbuja za aktivno življenje, omogoči se jim aktivno in
enakopravno sodelovanje v procesu, ter soodločanje in prevzemanje kontrole nad lastno situacijo.
Glede na izobrazbo in zmožnost mladih s posebnimi potrebami in tudi glede na njihove poklicne cilje
in interese projektni partnerji, ki izvajajo projekte prehoda ustvarjajo mrežo delodajalcev, ki bodo
mladim omogočali spoznavanje realnega sveta dela, delovne prakse, delovni preizkus in
usposabljanje ter tudi morebitno zaposlitev.
Glede na izobraževalni program, ki ga obiskujejo vključeni, je največje število mladih na osnovnih
šolah s prilagojenim programom, sledijo osnovnošolski programi s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo ter programi srednjega strokovnega izobraževanja.
Pripravljena je bila video predstavitev projekta:
https://www.youtube.com/watch?v=Nj3aiCoajo8
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
V NPM ni ustreznih kazalnikov. Navajajo se podatki za kazalnika, ki se spremljata v okviru projekta,:
−

Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program: 570

−

Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve,
izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu: 163

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 932.150,00 EUR/ 701.773,80 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Ker se je začetek izvajanja projektov zamaknil od planiranega (ni se začelo s pričetkom šolskega leta)
je bilo realiziranih manj vključitev uporabnikov od predvidenih, saj so bili strokovni delavci na šolah
že obremenjeni z rednim delom in dodatnih obremenitev s prehodom mladih niso želeli. Glede na
šolski koledar je bila pri osnovnošolcih že v teku karierna orientacija oz. je veliko otrok že imelo
opredeljene poklicne cilje. Ravno tako je bila ciljna skupina srednješolskih otrok v veliko primerih na
praktičnem usposabljanju oz. so bili obremenjeni z drugimi šolskimi obveznostmi. Nekaj šol ni
pokazalo zanimanja za sodelovanje. Na posameznih šolah že potekajo projekti s podobnimi, sicer
bistveno ožjimi vsebinami, ki so namenjeni ožjim ciljnim skupinam. Razlog nedoseganja ciljev je tudi
nekritičnost staršev, saj ne sprejemajo posebnosti svojega otroka, menijo, da je do zaposlitve še
daleč, nezaupanje do izvajalcev prehoda mladih… Mladi so preobremenjeni s šolskim sistemom, ne
želijo biti dodatno obremenjeni, motivacija otrok je nizka… V letu 2019 se pričakuje bolj intenzivno
vključevanje uporabnikov v projekte prehoda, saj je prepoznavnost projektov večja. Predstavitve
projekta se izvajajo na kariernih sejmih, info točkah, svetovalnih sejmih za otroke, mladostnike in
starše, na dnevih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, konferencah, klinikah, študijskih skupinah
svetovalnih delavcev zaposlenih na osnovnih šolah ter svetovalnih delavcev, ki delajo na področju
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter na večini šol po Sloveniji…
Glede na večjo prepoznavnost projekta ter pozitivne odzive je pričakovati, da se bodo k sodelovanju
pri projektu odločile tudi šole, ki se v preteklem šolskem letu niso želele vključiti.
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NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade
POROČILO
Namen programa je povečati zaposljivost z izboljšanjem usposobljenosti in pridobitvijo neformalno
pridobljenih veščin (ključnih kompetenc) mladih oseb ter izboljšati razmere glede vstopa na trg dela
in zaposlovanja iskalcev zaposlitev.
Program je usmerjen predvsem na potrebe mladih brezposelnih, ki jim primanjkuje znanja in
kompetenc, po katerih povprašujejo delodajalci. Program mladim omogoča pridobitev neformalnih
veščin. Z vključitvijo vanj si bodo mlade osebe izboljšale možnosti za zaposlitev. Tako spodbujamo
zaposlovanje in posledično znižujemo stopnjo brezposelnosti mladih. Cilj je v letih 2018 in 2019
vključiti v ta program 2.750 brezposelnih mladih oseb, od tega 1.100 v KRZS in 1.650 v KRVS. Načrtuje
se, da se bodo vključene osebe ob dokončanju programa zaposlile, in sicer v 65-odstotnem deležu.
Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti mladih oseb
ter zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta): V letu 2018 je bilo skupaj vključenih 1.034
brezposelnih oseb, ki so mlajši od 30 let. Od tega na KRVS 618 (326 moških in 292 žensk) ter na KRZS
416 (224 moških in 192 žensk). Sredstva so bila porabljena v višini 62,99 % od načrtovane porabe.
Razlog nižje porabe je sprememba stanja na trgu dela, vendar upravičenec že izvaja podporne
dejavnosti za zvišanje doseganja predvidenih ciljev.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 700.000 EUR/ 440.909,05 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Operacija v veliki meri dosega načrtovane cilje. Upravičenec trenutno tudi izvaja podporne dejavnosti
in aktivnosti, ki bodo vodili k še boljši realizaciji zastavljenih finančnih in fizičnih ciljev v prihodnjem
letu.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Krepitev svetovalnega dela z mladimi v ZRSZ
POROČILO
Z zaposlitvijo 20 svetovalcev v okviru projekta, ki bodo posebej usposobljeni za delo z mladimi, bo
ZRSZ bistveno prispeval k hitrejši in učinkovitejši aktivaciji mladih po prijavi v evidenco brezposelnih
oseb ter k njihovemu opolnomočenju za vodenje lastne kariere za hitrejši prehod v zaposlitev in
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preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Projekt se bo izvajal v skladu s programom
Jamstvo za mlade, ki mladim do vključno 29. leta starosti zagotavlja aktivnosti, ki jim pomagajo pri
prehodu v trajnejšo obliko zaposlitve.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 je program dosegel cilj (20 zaposlitev na projektu, izhodiščna vrednost v letu 2014 2.580
posvetovanj, znižanje za 5% na 2451 posvetovanj). Kazalnik učinka (20 zaposlitev) je bil dosežen in se
predvidoma v letu 2019 ne bo spremenil. Skladno s kazalnikom rezultata (5% znižanje svetovanj) se
pričakuje znižanje povprečnega mesečnega števila svetovanj, ki je v prvi polovici leta 2018 znašal
povprečno 200 svetovanj na svetovalca in predstavlja znižanje glede na predhodno leto. To znižanje
je močno pogojeno s spremenjeno strukturo brezposelnih mladih in posledično poglobljenim
svetovanjem in delom z brezposelnimi mladimi.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

število zaposlenih svetovalcev za mlade: 20.

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 632.020 EUR / 572.313,24 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Projekt se uspešno nadaljuje iz preteklih let. V okviru projekta se zagotavlja redno usposabljanje
svetovalcev zaposlitev.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Delovni preizkus
POROČILO
Delovni preizkus je preizkus na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča
preizkus znanj, spretnosti in navad ter na podlagi katerega se lahko dopolni zaposlitveni načrt, opravi
dodatno izobraževanje ali se oseba zaposli. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega
sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta): V letu 2018 je bilo v delovni preizkus vključenih 909
mladih, starih do 29 let. S pomočjo programa se je v tem letu zaposlilo kar 560 mladih v starosti do 29
let (61,61 % vseh vključenih), število zaposlitev pa bo predvidoma še narastlo, saj se število zaposlitev
šteje v roku šest mesecev po zaključku delovnega preizkusa. Program omogoča, da se po zaključku
vključitve v Delovni preizkus, mlada oseba lahko zaposli pri delodajalcu s pomočjo subvencije za
zaposlitev (Program Trajno zaposlovanje mladih).
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 350.000 EUR/ 611.953,00 EUR*
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*Delovni preizkus je namenjen vsem brezposelnim osebam, prijavljenim pri ZRSZ. Višino porabljenih
sredstev za program se ne spremlja glede na starost vključenih, zato je naveden znesek ocena
porabljenih sredstev, na podlagi števila vključenih mladih do 29 leta starosti v letu 2018.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Program je med delodajalci dobro prepoznan, z različnimi vsebinskimi prilagoditvami se namreč
izvaja že od leta 2000 dalje. Vključeni dosegajo dobre izhode v zaposlitev. Ocenjujemo, da ga je
smiselno izvajati tudi v prihodnje.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Usposabljanje na delovnem mestu za mlade
POROČILO
Namen ukrepa je spodbujati delodajalce k usposabljanju mladih brezposelnih za delo na konkretnem
delovnem mestu. Usposabljanje bo potekalo na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom
mentorja.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
ZRSZ je objavil javno povabilo dne 21. 11. 2017, zaradi izteka roka za oddajo ponudb, se je javno
povabilo zaključilo 30. 11. 2018 ob 12.00 uri. Program je imel v letu 2018 kar 91,9 % vključenost glede
na načrtovano število vključitev (982/1.069).
ZRSZ je dne 3.12.2018 objavil novo javno povabilo za izbor programov usposabljanja na delovnem
mestu , ki bo odprto do 31. 5. 2019 ali do porabe predvidenih sredstev.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 2.250.000 EUR / 1.409.885,11 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Program dosega zastavljene cilje in poteka nemoteno. Z vključitvijo v usposabljanje se položaj mladih
na trgu dela izboljša, saj program usposabljanja prispeva k vseživljenjskemu učenju, socialnemu
vključevanju, širjenju socialne mreže, pridobivanje praktičnih izkušenj pa poveča konkurenčnost na
trgu dela in izboljša zaposlitvene možnosti.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
POROČILO
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S spodbujanjem delodajalcev, da ponudijo mladim stabilnejše zaposlitve in socialno varnost z
zaposlovanjem mladih za daljše časovno obdobje oziroma za nedoločen čas.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 je bilo v program novo vključenih 2.385 mladih. V mesecu februarju 2018 se je na podlagi
zaznanih potreb s strani izvajalca (ZRSZ) razširila ciljna skupina, tako da se lahko v program vključujejo
vsi brezposelni mladi, stari do 30 let, ki so prijavljeni pri zavodu.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 5.774.540 EUR/ 4.972.170,42 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Program se redno izvaja in spremlja. Javno povabilo bo odprto do 31.7.2019 oz. do porabe sredstev v
posamezni kohezijski regiji.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Inovativni projekti za zaposlovanje mladih
POROČILO
Izvedba inovativnih projektov za povečanje zaposljivosti mladih, ki omogočajo razvoj in izvedbo
programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo mladih na trgu dela s
spodbujanjem in razvijanjem njihovih ustreznih kompetenc za samostojno vključevanje na trg dela in
povečevanje njihovih zaposlitvenih priložnosti.
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Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019 je bil v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 33/18 objavljen 18. 5. 2018. Skladno z razpisnimi pogoji je bila
na območju zahodne kohezijske regije izbrana vloga prijavitelja DEOS, celostna oskrba starostnikov,
d.d., na območju vzhodne kohezijske regije pa vloga prijavitelja ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
UNIVERZE V MARIBORU. Z obema izbranima prijaviteljema je bila 20. 12. 2018 podpisana pogodba o
sofinanciranju projekta. Aktivnosti se bodo pričele izvajati v januarju 2019.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 115.000 EUR / 0 EUR*
*Sredstva za program se v letu 2018 niso uporabila in se bodo prestavila v leto 2019.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbude za zaposlitev mladih (povezana operacija)
POROČILO
Gre za ciljno usmerjeno operacijo na trgu dela, namenjeno ciljni skupini brezposelnih mladih, ki bodo
v predhodno opravljenem namenskem usposabljanju v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje
projektov spodbujanja podjetništva med mladimi pridobili osnovne kompetence za podjetništvo ali
pa uspešno zaključili inovativne projektne aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje
inovativnih projektov za zaposlovanje mladih. Brezposelni mladi se bodo samozaposlili v
novonastalem gospodarskem subjektu oziroma se bodo zaposlili pri delodajalcu, v obeh primerih za
najmanj 12 mesecev, s čimer se bo spodbujala njihova prva ali ponovna vključitev na trg dela oziroma
bo to tudi dolgoročno povečalo njihove zaposlitvene možnosti.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Program obsega dve aktivnosti, in sicer se v okviru aktivnosti 1 »Spodbude za zaposlitev mladih »Spodbude za mlade podjetnike« podeljujejo spodbude za samozaposlitev v novoustanovljenem
gospodarskem subjektu, v okviru Aktivnosti 2 »Spodbude za zaposlitev mladih - »Zaposlimo mlade«
pa obsega spodbude za zaposlovanje mladih, ki so uspešno zaključili inovativne projektne aktivnosti
delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev. V letu 2018 je bilo s pomočjo navedenega programa na
aktivnosti 1 »Spodbude za zaposlitev mladih - »Spodbude za mlade podjetnike« samozaposlenih 330
mladih. Zaradi zamika pri potrditvi operacije Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za
zaposlovanje mladih za leti 2018-2019, se bodo aktivnosti v povezani operaciji, tj. v okviru Aktivnosti
2 »Spodbude za zaposlitev mladih - »Zaposlimo mlade« pričele izvajati v letu 2019.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 1.212.500 EUR/ 1.141.154,07 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
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Interes mladih po vključevanju v program v okviru navedene Aktivnosti 1 »Spodbude za mlade
podjetnike« je bil v letu 2018 velik. Na podlagi intenzivnosti vključevanja oseb v program in oceni
upravičenca, se predvideva poraba vseh predvidenih sredstev tudi v letu 2019.

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Univerzitetni inkubatorji (SIO 2018-2019)
POROČILO
Univerzitetni inkubator (v nadaljevanju UI) je subjekt, ki je na podlagi pogodbe ali sporazuma o
dolgoročnem sodelovanju povezan z univerzo in omogoča realizacijo podjetniških pobud predvsem
študentov, profesorjev in raziskovalcev. Samostojno ali v povezavi z univerzo izvaja predinkubacijsko
dejavnost in podjetniškim pobudam in/ali inovativnim podjetjem omogoča delovanje v urejenem
poslovnem okolju ter nudi potrebno podporo pri njihovem razvoju.
MGRT je zadnja leta podpiral delovanje UI preko naslednjih aktivnosti:
-

organizacija in izvedba informativno-animacijskih delavnic;

-

organizacija in izvedba tematskih delavnic;

-

informiranje in svetovanje.

Storitve so izvajali trije UI in sicer:
-

Ljubljanski univerzitetni inkubator

-

IRP, Tovarna podjemov Maribor in

-

UIP, univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske.

Kazalnik:
Število uporabnikov podpornih storitev, po spolu:
-

Izvedenih 112 promocijsko motivacijskih dogodkov z najmanj 1120 udeleženci;

-

Izvedenih 4637 ur informiranj in svetovanj;

-

Izvedenih 187 tematskih dogodkov z najmanj 935 udeleženci;

-

Izvedenih 8045 ur mentoriranj;

-

Izvedenih 5135 ur ekspertnih svetovanj.

OPOMBA: Kazalniki se nanašajo na izvajanje celotnega ukrepa za ciljno skupino potencialnih
podjetnikov (ne glede na starost), start up in scale up (ne glede na starost).
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Porabljena sredstva v 2018: 1.674.943,21 EUR od tega 383.122,42 EUR trije UI.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Storitve točk SPOT Svetovanje
POROČILO
V septembru 2017 in februarju 2018 sta bila objavljena javna razpisa za financiranje izvajanja
celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk
za obdobje od 2018 do 2022 in za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne
podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 za statistično
regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko - notranjska. Izbranih je bilo 12
Slovenskih poslovnih točk – SPOT Svetovanja.
Točke SPOT Svetovanje sodelujejo tako s populacijo potencialnih podjetnikov, kamor sodi tudi
šoloobvezna mladina, ter posebne ciljne skupine kot so na primer mladi, ženske in brezposelni, kot
tudi z že obstoječimi malimi in srednjevelikimi podjetji. Izvajajo širok razpon strokovnih in podpornih
storitev, med katere sodijo:
- informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na
področju spodbujanja podjetništva;
- usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na
področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
- osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga
in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko
tovrstno svetovanje poteka bodisi telefonsko ali preko e-pošte, pretežno pa z obiskom stranke na
lokaciji SPOT regije;
- animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelovanje med
vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki, v to dejavnost pa sodi tudi organizacija dogodkov
čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
- izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno
tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednjevelika podjetja.
Kazalnik:
-

število uporabnikov podpornih storitev, po spolu:

-

svetovanje podjetnikov in potencialnih podjetnikov: 13834
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-

mreženje subjektov podpornega okolja v regiji: 233

-

število izvedenih delavnic in usposabljanj: 500.

-

število uporabnikov izvedenih postopkov registracijam po spolu: 21.400 oddanih vlog
uporabnikov na institucije, ki so vključene v sistem SPOT Svetovanje.

OPOMBA: Kazalniki se nanašajo na izvajanje celotnega ukrepa za ciljno skupino potencialnih
podjetnikov (ne glede na starost) in mikro, malih in srednjevelikih podjetij (ne glede na starost
ustanovitelja).
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 1.805.828 EUR, od tega za mlade cca. 25%.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti,
podjetništva (vključno s socialnim podjetništvom) in samozaposlovanja mladih ter povečevanja
pomena razvijanja družbeno-odgovorne podjetniške naravnanosti in znanj
Nosilec: MGRT, MIZŠ
NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbude za zaposlitev mladih (povezana operacija)
POROČILO
Gre za ciljno usmerjeno operacijo na trgu dela, namenjeno ciljni skupini brezposelnih mladih, ki bodo
v predhodno opravljenem namenskem usposabljanju v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje
projektov spodbujanja podjetništva med mladimi pridobili osnovne kompetence za podjetništvo ali
pa uspešno zaključili inovativne projektne aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje
inovativnih projektov za zaposlovanje mladih. Brezposelni mladi se bodo samozaposlili v
novonastalem gospodarskem subjektu oziroma se bodo zaposlili pri delodajalcu, v obeh primerih za
najmanj 12 mesecev, s čimer se bo spodbujala njihova prva ali ponovna vključitev na trg dela oziroma
bo to tudi dolgoročno povečalo njihove zaposlitvene možnosti.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Program obsega dve aktivnosti, in sicer se v okviru aktivnosti 1 »Spodbude za zaposlitev mladih »Spodbude za mlade podjetnike« podeljujejo spodbude za samozaposlitev v novoustanovljenem
gospodarskem subjektu, v okviru Aktivnosti 2 »Spodbude za zaposlitev mladih - »Zaposlimo mlade«
pa obsega spodbude za zaposlovanje mladih, ki so uspešno zaključili inovativne projektne aktivnosti
delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev. V letu 2018 je bilo s pomočjo navedenega programa na
aktivnosti 1 »Spodbude za zaposlitev mladih - »Spodbude za mlade podjetnike« samozaposlenih 330
mladih. Zaradi zamika pri potrditvi operacije Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za
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zaposlovanje mladih za leti 2018-2019, se bodo aktivnosti v povezani operaciji, tj. v okviru Aktivnosti
2 »Spodbude za zaposlitev mladih - »Zaposlimo mlade« pričele izvajati v letu 2019.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 1.212.500 EUR/ 1.141.154,07 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Interes mladih po vključevanju v program v okviru navedene Aktivnosti 1 »Spodbude za mlade
podjetnike« je bil v letu 2018 velik. Na podlagi intenzivnosti vključevanja oseb v program in oceni
upravičenca, se predvideva poraba vseh predvidenih sredstev tudi v letu 2019.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Inovativni projekti za zaposlovanje mladih
POROČILO
Izvedba inovativnih projektov za povečanje zaposljivosti mladih, ki omogočajo razvoj in izvedbo
programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo mladih na trgu dela s
spodbujanjem in razvijanjem njihovih ustreznih kompetenc za samostojno vključevanje na trg dela in
povečevanje njihovih zaposlitvenih priložnosti.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019 je bil v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 33/18 objavljen 18. 5. 2018. Skladno z razpisnimi pogoji je bila
na območju zahodne kohezijske regije izbrana vloga prijavitelja DEOS, celostna oskrba starostnikov,
d.d., na območju vzhodne kohezijske regije pa vloga prijavitelja ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
UNIVERZE V MARIBORU. Z obema izbranima prijaviteljema je bila 20. 12. 2018 podpisana pogodba o
sofinanciranju projekta. Aktivnosti se bodo pričele izvajati v januarju 2019.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 115.000 EUR / 0 EUR*
*Sredstva za program se v letu 2018 niso uporabila in se bodo prestavila v leto 2019.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje podjetništva mladih
POROČILO
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Sofinanciranje projektov za izvajanje aktivnosti za spodbujanje podjetništva med mladimi, in sicer
usposabljanje za podjetništvo za mlade brezposelne osebe do vključno 28. leta starosti, aktivacijo in
usmeritev njihovih sposobnosti ter spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V 2018 je SUN v KRVS izvedel in uspešno zaključil z vključitvijo 118 oseb, skladno s planom za leto
2018. V letu 2019 pa bo vključil še 82 oseb, skladno s planom za 2019.
Na KRZS je skupno v letu 2018 uspešno zaključilo usposabljanja predvidoma 255 udeležencev,
skladno s planom za leto 2018, v letu 2019 pa se jih bo vključilo še 45.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 397.263 EUR / 386.401,35 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Izvajanje projekta je potekalo skladno z načrtom. Interes mladih za vključitev v projekt je zelo velik.
Kot posebno prednost projekta mladi izpostavljajo predvsem kombinacijo programa usposabljanja za
podjetništvo in spremljanje novo nastalih podjetnikov v prvem letu po odprtju gospodarskega
subjekta.

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
UPI (ustvarjalnost, podjetništvo, inovativnost) za mlade
POROČILO
Namen programa je razvoj kompetenc pri mladih, učiteljih in profesorjih na vseh ravneh vzgojnoizobraževalnega sistema s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, ki so ključne za
ustvarjalne in podjetne posameznike.
Cilj je spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo:
-

podjetnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest;

-

razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji, tudi zato, da se posamezniki odločajo za
uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov;

-

oblikovanje osnovnih znanj in stikov s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;

-

delovanja na vse deležnike in celotno družbo, kar pomeni vključevanje tako mladostnikov,
staršev, pedagoških delavcev, podjetij in lokalne skupnosti ter pomeni tudi celovito regionalno
pokritost.

Sklopi aktivnosti, ki se v zadnjih letih izvajajo v okviru programa so:
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-

spodbujanje izvajanja krožkov za spodbujanje razvoja kompetenc UPI na nivoju osnovnih šol;

-

spodbujanje izvajanja večdnevnih aktivnosti z dijaki na področju razvoja kompetenc;

-

dvig usposobljenosti učiteljev in profesorjev na področju spodbujanja razvoja kompetenc UPI.

Aktivnosti v obdobju januar – december 2018
V aktivnosti je bilo vključenih 2584 mladih.
Kazalnik:
-

delež mladih, ki so deležni izobraževanja/usposabljanja s področja inovativnosti, ustvarjalnosti in
podjetnosti cca 1% (vključenih 2584 mladih)

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 154.274,13 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbude za mlada podjetja
POROČILO
Slovenski podjetniški sklad podeli ZAGONSKE SPODBUDE mladim podjetjem (start up podjem mlajšim od 14 mesecev) v prvi razvojni fazi, ko so podjetja šele na začetku svoje poti in imajo pozitivni
gospodarski pomen, ter so skladno z analizo tržnih vrzeli ocenjene kot izredno ranljive skupine na
trgu, zato je njihov obstoj ogrožen. Namen produkta je spodbujanje ustanovitve in zagona
nastajajočih podjetij, ter razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme, ki imajo pozitivni gospodarski in družbeni pomen.
Slovenski podjetniški sklad je izvajal naslednje spodbude:
-

Spodbude za inovativna podjetja – ukrep P2 18

-

Spodbude za zagonska podjetja na problemskih območjih – P2R 17.

Kazalnik:
–

število podprtih mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti: 114

–

število mladih do 30 let, ki so ustanovitelji podjetja: 58

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: za podjetja, katerih ustanovitelji so mlajši od 30 let:
2.010.179,79 EUR
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Število
mladih
Število
%
podjetij
ustanoviteljev ustanoviteljev
(do
do 30 let
do 30 let
starosti
5 let)

Znesek
Število
odobrenih
podjetij z sredstev v
ustanovitelji podjetjih z
ustanovitelji
do 30 let
do 30 let

RAZPIS

Število
Znesek
odobrenih odobrenih
vlog
vlog v EUR

P2 18

40

2.160.000,00 40

31

40%

21

1.134.000,00

P2R 17

74

2.919.704,56 74

27

29%

22

876.179,79

5.079.704,56 114

58

34%

43

2.010.179,79

SKUPAJ
114
2018

Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016–2018 (JR)
POROČILO
Javni razpis je namenjen spodbujanju socialnih podjetij in mladinskih zadrug v start up fazi, operacije
je zaključilo 83 upravičencev od tega 6 mladinskih zadrug oziroma mladinskih centrov. Mladi so v
aktivnosti vključeni tudi kot prostovoljci, vključene osebe, hkrati pa pri socialnih podjetjih sodelujejo
v vlogi zaposlenih in izvajajo aktivnosti projektov.
Kazalnik:
-

št. novih zaposlitev: 81

-

št. novih inovativnih storitev/produktov: 80

-

št. izboljšanih inovativnih produktov/storitev: 423

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 734.965,14 EUR/522.847,33
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /
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NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Učni izdelovalni laboratoriji 2017/2018 (JR)
POROČILO
V učnih izdelovalnih laboratorijih (UIL), ki delujejo v okviru šolskih centrov in so opremljeni z digitalno
in tehnološko opremo, nastajajo iznajdbe in inovativne rešitve na področju energetske učinkovitosti
in učinkovite rabe virov. UIL nadgrajujejo podporno okolje za podjetništvo tudi za možne podjetnike z
vidika zagotavljanja znanja in tehnološke opreme za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov. UIL
zagotavljajo odprt dostop do znanja, uporabe prostorov, opreme in orodij vsem zainteresiranim
(podjetjem, mladim, širši javnosti).
Kazalnik:
−

Število podjetij, vključenih v podjetniško skupnost, ki jo ustvarijo učni izdelovalni laboratoriji:
26

−

Število implementiranih rešitev v MSP, ki dajejo merljive rezultate: 28

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 765.258,67 EUR / 761.436,99 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Mentorske sheme za socialna podjetja (JR)
POROČILO
V letu 2018 izveden javni razpis je razdeljen na dva sklopa, ki se razlikujeta tudi po cilju, tako je v
sklopu A cilj razpisa spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v
socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno
vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela
podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je tako prenos znanj iz
mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično
zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu.
V sklopu B pa je cilj razpisa okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko
izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).
Kazalnik:
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-

povečanje števila podprtih socialnih podjetij (šifra kazalnika 9.23) v celotnem obdobju
razpisa: Kazalniki še niso realizirani. JR predvideva celotnem obdobju razpisa, 75 podprtih
socialnih podjetji v vzhodni kohezijski regiji in 55 v zahodni kohezijski regiji

-

št. vključitev oseb v programe mentorstva v sklopu A in B v celotnem obdobju razpisa (šifra
kazalnika 9.22): Kazalniki še niso realizirani. JR predvidela vključitev 172 oseb v vzhodni
kohezijski regiji in 120 oseb v zahodni kohezijski regiji v programe mentorstva v sklopu A in B
v celotnem obdobju razpisa.

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: črpanja v letu 2018 ni bilo, zato bo ministrstvo zaprosilo za
prenos sredstev v letu 2019, so bili pa izbrani upravičenci 1. odpiranja.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MKGP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
POROČILO
Namen ukrepa je s podporami za vzpostavitev in razvoj kmetijske dejavnosti prispevati k izboljšanju
starostne strukture nosilcev kmetij in s tem k hitrejšemu strukturnemu prilagajanju tega sektorja,
hkrati pa k ustanavljanju novih delovnih mest in s tem k povečanju zaposlenosti v kmetijskem
sektorju. Generacijska pomladitev je med ključnimi pogoji za hitrejše prestrukturiranje in povečanje
konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, obenem pa se tako ohranja živo in vitalno podeželje.
Četrti javni razpis pri podukrepu 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, je bil objavljen 26. 10. 2018. Cilj podukrepa je
izboljšanje starostne strukture kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih
gospodarjev. Podpora je namenjena mladim kmetom, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18
do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost, ter prvič vzpostavljajo kmetijo in
kmetijsko dejavnost. V skladu z drugo spremembo PRP 2014-2020, ki jo je Evropska komisija odobrila
13. 12. 2016, so vloge na tretji javni razpis lahko oddali mladi kmetje – fizične osebe, družbe z enim
družbenikom v katerih je mladi kmet edini družbenik in poslovodja ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki so kot mladi kmetje nosilci kmetijskega gospodarstva. Vloge so kandidati lahko
oddajali na sklop A: mladi kmetje z zaposlitvijo na svoji kmetiji, oziroma tisti mladi kmetje, ki so se ob
oddaji vloge na javni razpis zavezali, da se bodo zaposlili na svoji kmetiji v roku 9 mesecev od datuma
odločbe o pravici do sredstev, družbe z enim družbenikom in samostojni podjetniki posamezniki in
sklop B: ostali mladi kmetje.
Odobrena sredstva se upravičencem izplačujejo v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 70 %
dodeljenih sredstev v 30 dneh od datuma odločbe o pravici do sredstev oziroma potem, ko na
Agencijo RS za kmetijske trge pošlje dokazilo o vključitvi v ustrezna zavarovanja iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti, s katerim dokazuje zaposlitev na kmetiji. Pogoja za izplačilo drugega obroka v
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višini 30 % odobrenih sredstev sta izpolnitev mejnikov in ciljev iz poslovnega načrta ter izpolnitev
obveznosti določenih v javnem razpisu.
V letu 2018 so potekala izplačila mladim kmetom – upravičencem iz tretjega javnega razpisa,
objavljenega 28. 4. 2017, katerim so bile odločbe izdane 20. 12. 2017 in na katerega se je javil 301
mladi kmet. Sredstva so bila odobrena 255 mladim kmetom, od tega 190 upravičencem na sklopu A
in 65 upravičencem na sklopu B.
Dodeljena sredstva po sklopih:
Sklop A:
starostne skupine

število upravičencev

dodeljenih sredstev (v izplačila sredstev v letu
2018 (v EUR) = 70 % od
EUR)
dodeljenih

18 - 29 let

84

3.780.000

2.614.500

30 - 40 let

106

4.770.000

3.307.500

skupaj

190

8.550.000

5.922.000

starostne skupine

število upravičencev

dodeljenih sredstev (v izplačila sredstev v letu
2017 (v EUR) = 70 % od
EUR)
dodeljenih

18 - 29 let

29

539.400

377.580

30 - 40 let

36

669.600

468.720

skupaj

65

1.209.000

846.300

Sklop B:

Pri obeh sklopih skupaj je bilo torej dodeljenih 9.759.000EUR, v letu 2018 je bilo od tega izplačanih 70
% sredstev, to je 6.768.300EUR. Istega leta so bila izplačana tudi sredstva upravičencem, ki so jim bile
ugodno rešene pritožbe iz preteklih JR, kar znaša dodatnih 31.500 EUR. Drugi obrok (30 % odobrenih
sredstev) se izplača po pravilni izvedbi triletnega poslovnega načrta. V letu 2018 je bil objavljen četrti
javni razpis, v okviru katerega se oddaja vlog do konca leta še ni zaključila.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 8.050.000 EUR / 6.768.300EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Cilji so bili
v celoti doseženi.

40

NOSILEC: MKGP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Shema plačila za mlade kmete
POROČILO
Namen ukrepa je s podporami povečati vitalnost kmetij mladih kmetov ter s tem izboljšati njihovo
konkurenčnost in trajnost v njihovi najranljivejši fazi razvoja podjetniške zamisli. Plačilo spodbuja
mlade k ohranjanju podeželja in povečuje zanimanje med njimi za vstop v sektor. Plačilo povečuje
finančno stabilnost mladih v kmetijstvu in omogoča strukturne spremembe na področju kmetijstva,
kot so starostna pomladitev, krepitev sodelovanja in uvajanje novih tehnologij.

Od leta 2015 se v Sloveniji izvaja shema »plačilo za mlade kmete«. To je letna dohodkovna podpora
na hektar kmetijskih zemljišč za mlade kmete, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo. Gre izključno za
EU sredstva. Za plačilo za mlade kmete je bilo za leto 2018 na voljo 1,5 % sredstev nacionalne
ovojnice za neposredna plačila oziroma, če je za vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje, potrebnih več
sredstev, je na voljo do vključno 2%. Potrebno razliko se pridobi iz drugih shem neposrednih plačil.
Gre za poseben mehanizem, ki zagotavlja državam boljšo izkoriščenost sredstev. Za leto 2018 je
število upravičencev primerljivo s preteklimi leti in skupna vrednost izplačil bo skoraj 2% ovojnice za
neposredna plačila (2,64 mio EUR). Za leto 2018 je plačilo za mlade kmete odobreno 4.298 mladim
kmetom za skupno 45.531 ha kmetijskih površin. (stanje 13. 2. 2019).

starostne skupine

število
upravičencev

dodeljenih sredstev za izplačila sredstev za leto 2018, ki bodo
izvedena v letu 2019 = 100 % od
leto 2018 (v EUR)
dodeljenih (v EUR)

18 – 29 let

1.123

808.059,84

808.059,84

30 - 40 let

3.165

1.823.406,15

1.823.406,15

Pravne
osebe 10
(lastniki 18 – 40 let)

9.072,38

9.072,38

skupaj

2.640.538,37

2.640.538,37

4.298

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 2.027.115 EUR (oziroma 2.702.820 EUR) / 2.640.538,37 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Cilji so bili
v celoti doseženi.
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PRIORITETNO PODPODROČJE 3: boljše povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela –
odziven in v prihodnost usmerjen sistem izobraževanja in usposabljanja
Nosilca: MIZŠ, MDDSZ
Sodelujoči: MGRT, socialni partnerji

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Prenova sistema poklicnega izobraževanja in pilotna uvedba vajeništva
POROČILO
Državni zbor je 25. aprila 2017, sprejel zakon o vajeništvu Zakon o vajeništvu ureja ključna vprašanja
glede statusa vajenca, pravic in obveznosti delodajalcev, šol, delodajalskih organizacij ter ministrstev.
Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje potrebam delodajalcev ter še tesneje
povezati izobraževalni sistem s trgom dela. Vajeništvo se je začelo poskusno uvajati v šolskem letu
2017/2018, in sicer se v izbranih izobraževalnih programih: Oblikovalec kovin – orodjar, Mizar in
Gastronomske in hotelirske storitve na določenih šolah poskusno izobraževalo 59 vajencev.
Izobraževanje v vajeniški obliki je bilo ponujeno tudi bodočim Kamnosekom, vendar žal med dijaki
zanimanja ni bilo. Praktično vsi vajenci 1. letnika so šolanje v vajeniški obliki izobraževanja nadaljevali
tud v šolskem letu 2018/2019. V tem šolskem letu je bila ponudba vajeniških programov razširjena
še s programi: Steklar, Papirničar, Slikopleskar – črkoslikar in Strojni mehanik. V letošnjem šolskem
letu se v prvih letnikih šola novih 126 vajencev. Število se lahko med šolskim letom tudi spremeni, saj
zakon, ki ureja vajeništvo omogoča dijakom, da se v vajeništvo vključijo tudi po začetku šolskega leta.
Programsko uvedbo vajeništva omogoča projekt Prenova poklicnega izobraževanja v obdobju 2016 –
2021, ki ga izvaja Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega
socialnega sklada (ESS). V okviru projekta je bilo med drugim v letu 2018 prenovljenih 11
izobraževalnih programov (tudi za namen izvajanja v vajeniški obliki): Slikopleskar, Strojni mehanik,
Zidar, Klepar – Krovec, Frizer, Bolničar – negovalec, Gozdar, Elektrikar, Mehatronik – operater,
Slaščičar, Vrtnar . Izvedena je bila celovita evalvacija prvega letnika pilotnega uvajanja vajeniškega
modela. Vzpostavljena je bila spletna učilnica MIND+ na Skupnosti SIO, kjer se redno objavljajo
gradiva z usposabljanj, zvočni posnetki predavanj, predstavitve, napotki in ostala uporabna gradiva za
šole.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: Razpoložljiva sredstva v letu 2018: 449.980,00 EUR /
realizacija: 298.931 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Doseganje ciljev poteka skladno z načrtovanimi.
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NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni
projekti za družbeno korist 2016–2020 (objavljeni trije javni razpisi z več odpiranji)«
POROČILO
Namen javnega razpisa je spodbujati krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z
okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), s čimer se bo mladim
omogočilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in zagotovilo več
možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.
V okviru programa se bodo vzpostavile aktivnosti za spodbujanje reševanja aktualnih vprašanj
lokalnega in družbenega okolja, tudi z usposabljanjem študentov in svetovanjem ciljnim skupinam
lokalne skupnosti, s čimer bo zagotovljen prispevek h krepitvi dolgoročnega sodelovanja in
povezovanja visokošolskih zavodov z negospodarstvom (lokalnim/regionalnim okoljem). Mladim bo
zagotovljeno pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj
ustvarjalnosti in podjetnosti, ozaveščanje in vzpostavitev zanimanja študentov za vprašanja
lokalne/regionalne skupnosti ipd.), strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo
usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje.
Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam
lokalnega/regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 2.050.047,25 EUR. Zagotovljena sredstva so se s
spremembami Izvedbenega načrta Operativnega programa 2014-2020 spreminjala, in sicer z INOP
8.3 na 1.851.072,20 EUR (prenosi sredstev med letom). / porabljena 1.827.694,08 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Število predvidenih vključitev mladih (dodiplomskih in podiplomskih študentov) na ravni celotne
operacije (do vključno leta 2020): 2200
Število vključenih mladih (dodiplomskih in podiplomskih študentov) v letu 2018: po zaključenem
javnem razpisu za študijsko leto 2017/2018 (dva javna razpisa za študijsko leto 2017/2018) je bilo v
izvajanje projektnih aktivnosti na novo vključenih 1015 mladih (dodiplomskih in podiplomskih
študentov).

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neposredna potrditev operacije: Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih
diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ
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POROČILO
Namen neposredne potrditve operacije je na nacionalni ravni vzpostaviti sistem za spremljanje
zaposljivosti diplomantov, ki bo podlaga za napovedovanje potreb na trgu dela in bo na voljo tako
oblikovalcem visokošolskih politik (ministrstvom), kot visokošolskim zavodom, katerim bo v podporo
pri samoevalvaciji in spremljanju kakovosti poučevanja (priprava in izvedba študijskih programov).
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 230.000,00 EUR. Zagotovljena sredstva so se s spremembami
Izvedbenega načrta Operativnega programa 2014-2020 spreminjala (prenosi sredstev med letom),
porabljena 203.167,80 EUR.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Cilj operacije je vzpostavitev spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov, s katerim se bo
omogočilo ustrezno poklicno in karierno svetovanje ter bo vzpostavljena podlaga za napovedovanje
potreb po visokošolskih kadrih na trgu dela (npr. seznanjanje s poklici, individualna podpora za
prepoznavanje interesov in sposobnosti). V okviru obstoječega informacijskega sistema eVŠ bo razvit
analitični modul, ki bo omogočal zajem in nadaljnjo obdelavo podatkov za namen analiziranja
zaposljivosti študentov in diplomantov po metodologiji, ki bo pripravljana v okviru operacije. Dostop
do analitičnega modula bodo imeli ključni deležniki – MIZŠ, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, NAKVIS, visokošolski zavodi. Doseganje cilja poteka skladno z načrtom.
Načrtovane aktivnosti:
V sklopu projekta se izvajata dve aktivnosti, in sicer Priprava metodologije in Vzpostavitev modula
eVŠ za spremljanje in analiziranje zaposljivosti visokošolskih diplomantov.
Izvedene aktivnosti: V okviru aktivnosti Priprava metodologije je bila realizirana nova zaposlitev,
izvedeno, oddano in zaključeno je bilo javno naročilo male vrednosti za pripravo modela za
napovedovanje potreb po izvajanju visokošolskih študijskih programov, ter izvedene so bile različne
spremljajoče aktivnosti, kot je informiranje deležnikov in javnosti, usposabljanje, koordiniranje
projekta idr. V okviru aktivnosti Vzpostavitev modula eVŠ za spremljanje in analiziranje zaposljivosti
visokošolskih diplomantov je bilo izvedeno in oddano javno naročilo male vrednosti za nadgradnjo
podatkovnega skladišča eVŠ, ter izvedena in oddana sta bila dva evidenčna naročila za posredovanje
podatkov iz evidenc ZPIZ in ZRSZ.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem
okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017 (objavljen en javni razpis) in 2017/2020« (objavljen
en javni razpis s tremi odpiranji)
POROČILO
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Spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo,
negospodarstvo). Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo
mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Mladi bodo razvijali veščine,
potrebne za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in
ustvarjalnost. Študenti se bodo opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz sistema
izobraževanja na trg dela. Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks bo prispevala k
izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k
posodabljanju študijskih programov in uvajanju inovativnega načina poučevanja ter k prenosu
najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij v neposredno aplikativno
uporabo v gospodarstvu in širši družbi.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 3.424.962,87 EUR. Zagotovljena sredstva so se s
spremembami Izvedbenega načrta Operativnega programa 2014-2020 spreminjala, in sicer z INOP
8.3 na 3.302.000,00 EUR (prenosi sredstev med letom) / 3.306.481,00 EUR (opomba: plan za l. 2018
je bil realiziran v večjem obsegu od prvotno načrtovanega po INOP 8.3)
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Število predvidenih vključitev mladih (dodiplomskih in podiplomskih študentov) na ravni celotne
operacije (do vključno leta 2020): 4559
Število vključenih mladih (dodiplomskih in podiplomskih študentov) v letu 2018: po zaključenem
javnem razpisu za študijsko leto 2017/2018 je bilo v izvajanje projektnih aktivnosti na novo vključenih
1190 mladih (dodiplomskih in podiplomskih študentov).

NOSILEC: MGRT
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja
POROČILO
Skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije je bil sofinanciran
ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s ciljem zagotoviti kakovostna učna
mesta v podjetjih in spodbujati podjetja, da sodelujejo v procesu oblikovanja bodočega kadra za
potrebe gospodarstva. V okviru ukrepa so se delodajalcem sofinancirali stroške praktičnega
izobraževanja kadrov na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter spodbujali
podjetja k izvajanju takega izobraževanja.
V letu 2018 se je pričelo tudi z izvajanjem vajeniškega sistema. Gre za komplementarni ukrep z MIZŠ,
ki ga izvajamo s pomočjo Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Sofinancira se ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja, v vajeniški obliki. V okviru
ukrepa se je delodajalcem sofinanciralo del stroškov povezanih s praktičnim usposabljanjem
vajencev, in sicer stroške prehrane in prevoza na delo.
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Kazalnik:
–

število srednješolcev, ki so vključeni v prakso pri delodajalcu: 510 dijakov in 56 vajencev

Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 526.194 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

3.2.2 CILJ: Izboljšanje kakovosti zaposlitev

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

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
POROČILO
S spodbujanjem delodajalcev, da ponudijo mladim stabilnejše zaposlitve in socialno varnost z
zaposlovanjem mladih za daljše časovno obdobje oziroma za nedoločen čas.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 je bilo v program novo vključenih 2.385 mladih. V mesecu februarju 2018 se je na podlagi
zaznanih potreb s strani izvajalca (ZRSZ) razširila ciljna skupina, tako da se lahko v program vključujejo
vsi brezposelni mladi, stari do 30 let, ki so prijavljeni pri zavodu.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 5.774.540 EUR/ 4.972.170,42 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Program se redno izvaja in spremlja. Javno povabilo bo odprto do 31.7.2019 oz. do porabe sredstev v
posamezni kohezijski regiji.

NOSILEC: MDDSZ
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)
POROČILO
Projekt je namenjen povezovanju in medsebojnemu sodelovanju ključnih deležnikov na trgu dela in
bo spodbujal dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno
brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi zaposlitvenimi pobudami in
spodbujanjem mobilnosti delavcev, spodbujalo pa se bo tudi trajnostno vključevanje mladih na trg
dela. Aktivnosti in dejavnosti za širjenje ozaveščenosti o konceptu dostojnega dela bodo temeljile na
ustreznih strokovno izvedenih raziskavah in analizah, na podlagi katerih bo razvit model dostojnega
dela, ki se bo uresničeval v okviru novoustanovljenega Regionalnega stičišča dostojnega dela Celje
(RSDDC). V RSDDC bodo za deležnike na trgu dela, s poudarkom na ciljnih skupinah, izvajali različne
oblike informiranja, svetovanja, izobraževanja, spodbujali njihovo medsebojno sodelovanje in izvajali
promocijo koncepta dostojnega dela za vse državljane. Organizirali bodo seminarje, delavnice,
izobraževanja, konference in druge neformalne dogodke, namenjene medsebojnemu povezovanju
ključnih deležnikov. Razvili bodo model e-svetovanja z inovativno rešitvijo spletnih seminarjev
(webinarjev), informiranjem in izobraževanjem na področju dostojnega dela ter razvili model
ambasadorstva koncepta dostojnega dela. Velik poudarek bodo namenili tudi krepitvi kariernih
kompetenc delojemalcev, saj ocenjujejo, da se z njihovo krepitvijo premosorazmerno zmanjšuje
možnost prekarnega dela.
Regionalno stičišče dostojnega dela Celje je tako v lokalnem/regionalnem okolju osrednji prostor za
povezovanje in medsebojno sodelovanje ključnih deležnikov na trgu dela (delodajalcev, sindikatov,
strokovnjakov s področja trga dela in posameznikov) s poudarkom na promociji koncepta dostojnega
dela za vse državljane.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 so bile v okviru projekta RSDDC skladno s časovnim načrtom izvedene naslednje
aktivnosti:
- upravljanje projekta: koordinacija, administrativno spremljanje in poročanje ter finančno vodenje
projekta;
- implementacija aktivnosti v Regionalno stičišče dostojnega dela: izvajanje storitev informiranja in
osebnih svetovanj (delodajalcem, zaposlenim in iskalcem zaposlitve) s področja dostojnega dela in z
različnih področij dela preko vseh treh projektnih partnerjev, razvoj inovativnih storitev na področju
uveljavljanja koncepta dostojnega dela (webinarji, spletni klepetalnik, e-učno gradivo), priprava in
posodabljanje vsebin na projektni spletni platformi www.dostojnodelo.si (webinarji, dogodki, egradiva, najpogostejša vprašanja), organizacija dogodkov za povečanje sodelovanja z namenom
povezovanja ciljnih skupin ter izvedba izobraževalnih delavnic za deležnike na trgu dela z namenom
informiranja udeležencev glede veljavne delovnopravne zakonodaje s poudarkom na pravicah
delojemalcev, ki izvirajo iz dela, in s poudarkom na promociji koncepta dostojnega dela;
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- informiranje in obveščanje: vzpostavitev sistema ambasadorjev dostojnega dela (priprava in
oblikovanje modela ambasadorjev dostojnega dela ter vključitev 3 ambasadorjev v projekt), tisk
promocijskih zloženk projekta RSDDC ter predstavitev projekta v medijih (časopis, TV, radio,
internet).
Letna konferenca, ki je bila predvidena za leto 2018, bo organizirana v mesecu marcu ali aprilu 2019.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 85.250 EUR/ 155.074,55 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Operacija poteka po predvidenem časovnem in finančnem načrtu. Doseganje ciljev operacije je
skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)
POROČILO
Projekt je namenjen povezovanju in medsebojnemu sodelovanju ključnih deležnikov na trgu dela in
bo spodbujal dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno
brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi zaposlitvenimi pobudami in
spodbujanjem mobilnosti delavcev, spodbujalo pa se bo tudi trajnostno vključevanje mladih na trg
dela.
V Ljubljani bo predstavljen osrednji prostor, ki bo namenjen informiranju, svetovanju in
povezovanju vseh ključnih akterjev na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz
in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in
evalvaciji projektnih aktivnosti.
V stičišču RCDDL bodo potekale dejavnosti, ki bodo zlasti namenjene informiranju in svetovanju
posameznikom na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij ter
ozaveščanju vseh deležnikov na trgu dela o negativnem in pozitivnem vplivu uporabe atipičnih oblik
dela. Udeležba na delavnicah, predavanjih, izobraževanjih in srečanjih bo vsem uporabnikom na voljo
brezplačno. V skladu s tem želijo v okviru RCDDL prenesti, uveljaviti in nadgraditi dobre prakse
koncepta dostojnega dela za vse državljane in jih sočasno povezovati v medsebojno sodelovanje
prek različnih aktivnosti in dogodkov. Tako bodo prispevali k doseganju ustreznega ravnovesja in
spoštovanja pravnih, ekonomskih in socialnih standardov na vseh ravneh. S celostnim pristopom
bodo v okviru RCDDL vplivali na povečanje števila oseb na trgu dela, tako aktivnih posameznikov kot
iskalcev zaposlitev, ki bodo seznanjeni s pravicami na področju dela in delovnih razmerij. Hkrati bodo
s tem prispevali k zmanjšanju deleža nezakonite rabe atipičnih oblik dela in kršitev na
delovnopravnem področju v povezavi s pogodbo o zaposlitvi. Za predstavitev in razširjanje uporabe
koncepta dostojnega dela bodo razvili in uporabili inovativno storitev virtualnega svetovalca in
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osebnega svetovanja z anonimiziranim spletnim klepetom ter informiranja in svetovanja po
družbenih omrežjih, s čimer bodo dosegli vse ciljne skupine. Z razvojem modela promotorjev
dostojnega dela bodo ključnim deležnikom na trgu dela približali koncept dostojnega dela in tako
dvignili organizacijsko kulturo v RS na tem področju.
Regijski center za dostojno delo Ljubljana je tako v lokalnem/regionalnem okolju osrednji prostor za
povezovanje in medsebojno sodelovanje ključnih deležnikov na trgu dela (delodajalcev, sindikatov,
strokovnjakov s področja trga dela in posameznikov) s poudarkom na promociji koncepta dostojnega
dela za vse državljane.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 so bile v okviru projekta RCDDL skladno s časovnim načrtom izvedene naslednje
aktivnosti:
- upravljanje projekta: koordinacija, administrativno spremljanje in poročanje ter finančno vodenje
projekta;
- analiza: priprava dokumenta »Analiza stanja, institucionalnega okvirja ter pregled dobrih praks na
področju dostojnega dela« (pregled tujih in domačih praks na področju uveljavljanja koncepta
dostojnega dela, pregled tujih in domačih dobrih praks na področju družbene odgovornosti podjetij
pri ravnanju s človeškimi viri, analiza obstoječih statističnih podatkov povezanih s področjem, analiza
obstoječega institucionalnega okvirja trga dela);
- implementacija aktivnosti v Regionalno stičišče dostojnega dela: izvajanje storitev informiranja in
osebnih svetovanj (delodajalcem, delavcem, brezposelnim in študentom) s področja delovnopravne
zakonodaje, plačne politike, davčne zakonodaje in karierne orientacije preko vseh treh projektnih
partnerjev, seznanjanje projektnih partnerjev z novostmi kolektivnih pogodb ter pogajanje za
skladnost kolektivnih pogodb z načeli dostojnega dela, razvoj inovativnih storitev na področju
uveljavljanja koncepta dostojnega dela kot sta anonimni spletni klepet in e-svetovalec »Svetko« (ki
omogoča avtomatizirano spletno svetovanje dijakom in študentom, delodajalcem, zaposlenim in
brezposelnim s področja študentskega dela, rednih delovnih razmerij in dostojnega dela), priprava in
posodabljanje vsebin na projektni spletni platformi www.dostojnodelo.eu (aktualni dogodki,
svetovanje), organizacija dogodkov za povečanje sodelovanja z namenom povezovanja ciljnih skupin
ter izvedba izobraževalnih delavnic za deležnike na trgu dela (v RCDDL in izven RCDDL) z namenom
informiranja udeležencev glede veljavne delovnopravne zakonodaje s poudarkom na pravicah
delojemalcev, ki izvirajo iz dela, in s poudarkom na promociji koncepta dostojnega dela;
- informiranje in obveščanje: vzpostavitev sistema ambasadorjev dostojnega dela (priprava in
oblikovanje modela ambasadorjev dostojnega dela ter vključitev 3 ambasadorjev v projekt), izdelan
letak in plakat o projektu RCDDL ter informiranje in obveščanje javnosti o projektu (časopis, internet).
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 85.250 EUR / 161.026,77 EUR.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
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Operacija poteka po predvidenem časovnem in finančnem načrtu. Doseganje ciljev operacije je
skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Odpravimo konflikte na delovnem mestu – ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med
delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem
POROČILO
Namen projekta je izvesti aktivnosti, ki se bodo osredotočile na uveljavitev in spodbujanje uporabe
mirnega načina reševanja sporov na področju delovnega prava, ter tako posledično vplivati na
izboljšanje delovnega okolja, kar bo koristilo tako delodajalcem kot zaposlenim.
Z doseganjem ključnih ciljev bodo projektne aktivnosti usmerjene v:
-

dvig ozaveščenosti oziroma vedenja glede možnosti in uporabe instituta posredovanja v
sporu med delodajalci in delavci ter razvoj kulture mirnega reševanja sporov na delovnem
mestu s pomočjo inšpektorja za delo;

-

spodbujanje uporabe instituta posredovanja v sporu kot ustreznega orodja za reševanje
spora, vključno s pripravo protokolov izvedbe instituta v praksi;

-

dvig ravni ozaveščenosti delodajalcev glede zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih, zlasti
varnega in zdravega delovnega okolja, za lažje in učinkovitejše izpolnjevanje zakonsko
določenih obveznosti in zmanjševanje tveganja sporov;

-

vzpostavitev »mobilne informacijske pisarne« za izvajanje ozaveščanja delodajalcev in
delavcev po vsej Sloveniji.

Izvedeno v letu 2018:
V letu 2018 so bile v okviru projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu skladno s časovnim
načrtom izvedene naslednje aktivnosti:
- koordinacija in administrativno izvajanje projekta;
- vzpodbujanje uporabe in promocija izvajanja instituta posredovanja v reševanju sporov med
delavcem in delodajalcem: ozaveščanje delodajalcev o delovnih razmerjih ter možnosti mirnega
posredovanja v sporu na delovnem mestu (izvedenih 10 predavanj in sodelovanje na 8 strokovnih
srečanjih oz. konferencah ekonomsko-socialnih partnerjev oz. IRSD, informiranih 507 udeležencev, ki
so zaposleni pri 413 delodajalcih), posredovanje informacij o institutu mirnega reševanja sporov,
individualna obravnava Projektne enote na sedežu inšpektorata, na območnih enotah ter na sedežu
delodajalca, izvedenih 29 posredovanj v sporu na delovnem mestu (od prejetih 47 pobud za
posredovanje v sporih) ter sklenjenih 19 sporazumov med delavcem in delodajalcem;
50

- opolnomočenje deležnikov na trgu dela glede zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih, zlasti
varnega in zdravega delovnega okolja: ozaveščanje delodajalcev na strokovnih posvetih, srečanjih in
letnih konferencah IRSD ter na strokovnih srečanjih predstavnikov delodajalcev in drugih interesnih
združenj glede dostojnega dela in aktualnih vsebin s področja varnosti in zdravja pri delu (izvedenih
37 delavnic v 22 različnih občinah in sodelovanje na 12 posvetih oz. strokovnih
konferencah/srečanjih, 2 sejmih, udeleženih 1.534 oseb, ki so zaposleni pri 1.292 delodajalcih),
opravljanje terenskih aktivnosti s službenim vozilom v okviru »Mobilne informacijske pisarne«, obisk
Ministrstva za socialne zadeve in zdravje, Oddelka za delo in enakopravnost spolov v Helsinkih ter
seznanitev s pravnimi predpisi in dobro prakso finske inšpekcije za delo, s poudarkom na ureditvi
področja varnosti in zdravja pri delu (promocija zdravja, izvajalci medicine dela, psihosocialni
dejavniki tveganja na delovnem mestu) na Finskem.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 312.379,20 EUR / 293.577,77 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Operacija poteka po predvidenem časovnem in finančnem načrtu. Doseganje ciljev operacije je
skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije in večinoma celo presega zastavljene cilje.

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

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: okrepiti dejavnosti za odpravo diskriminacije zaradi materinstva in
starševstva ter za omogočanje lažjega usklajevanja poklicnega ter zasebnega in družinskega življenja
Nosilci: MDDSZ, MIZŠ, Inšpektorat RS za delo, socialni partnerji
NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Nov način izrabe očetovskega dopusta
POROČILO
S predlagano novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se predvideva nov način
izrabe očetovskega dopusta. Za očetovski dopust v trajanju 30 dni z nadomestilom se predvideva
drugačna izraba dopusta. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri
čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadar koli od rojstva otroka do najpozneje en mesec po poteku
starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma starševskega dodatka, preostanek pa do otrokovega
končanega prvega razreda osnovne šole (lahko ga bodo npr. izrabili v celoti istočasno z materjo
otroka takoj po rojstvu ali v celoti po poteku starševskega dopusta, lahko pa ga bodo delili na dva
dela). V praksi se je namreč pokazalo, da si očetje želijo dopust v celotnem trajanju izrabiti v
najzgodnejšem obdobju otroka, kar jim z dosedanjo ureditvijo ni bilo omogočeno v celoti. Očetovski
dopust je pomemben ukrep na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
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Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Očetje otrok, rojenih po 1.5.2018, izrabljajo lahko vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj.
Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
−

število in delež očetov, ki izrabijo očetovski dopust: 16.500 očetov, cca 80%

Okvirna porabljena sredstva v letu 2018: cca 22 mio EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Več kot 25% očetov se je v letu 2018 odločilo za izrabo vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj in še
dodatno 7% za več kot 15 dni ob rojstvu otroka, zato je ukrep dosegel svoj cilj in je uspešen.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
30 dni starševskega dopusta za posvojitelje
POROČILO
S predlagano novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se uvaja 30 dni
starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom
posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil prvi razred
osnovne šole in je mlajši od 15 let. Starševski dopust za posvojitelje je pomemben ukrep na področju
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
Posvojitelji, ki so po 17.3.2018 posvojili otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole, so bili
upravičeni do 30 dni starševskega dopusta.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

število posvojiteljev ali oseb, ki jim je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, ki so izrabili starševski
dopust za posvojitelje: 0

Okvirna predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 0 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Izrabe starševskega dopusta za otroke, ki so končali prvi razred osnovne šole v letu 2018 ni bilo.
Posvojitev otrok, ki so že končali prvi razred osnovne šole, je zelo malo.
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BIVANJSKE RAZMERE MLADIH
4.2.1 CILJ: Zagotavljanje kapacitet in sistemsko urejena dostopnost stanovanj
za mlade

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

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Zagotovitev ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko
vprašanje
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
1. Pilotni projekt
Stanovanjski sklad RS je v okviru prostih kapacitet in v sodelovanju z Občino Idrija izvajal do 30. 09.
2018 projekt, kjer je na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj - najem za mlade razpisal
možnost ugodnega bivanja za mlade v trinajst stanovanjih na različnih lokacijah po Sloveniji, izmed
katerih so določena stanovanja prvenstveno namenjena za skupinski najem.
Ciljna skupina tega razpisa so bili mladi, stari od 18. do 29. let, ki prvič rešujejo stanovanjsko
vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Na podlagi razpisnih pogojev in
izkazanega interesa najemnikov so bila stanovanja opremljena postopoma. Stroške opremljanja
stanovanja sta za svoja lastna stanovanja v celoti krila Stanovanjski sklad RS in Občina Idrija.
Pred koncem Pilotnega projekta – najem za mlade je Sklad pripravil nov razpis (prenova razpisa s
podobnimi pogoji), ki velja od 1.10.2018 dalje in s katero del namensko opremljenih stanovanj še
naprej namenja za isto ciljno skupino. Nov razpis je na voljo na spletni strani Stanovanjskega sklada
RS in odprt do 31.12.2020. Tudi tokrat sodeluje z Občino Idrija.

2. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020
V okviru programa je občinam, neprofitnim stanovanjskim organizacijam, nevladnim organizacijam
omogočeno, da posamično ali skupaj oblikujejo projektne predloge in jih prijavijo na razpis. S
programom sofinanciranja želi SSRS pokriti celoten teritorij Slovenije s skupaj do 500 javnimi
najemnimi stanovanji.
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Sklad je v letu 2018 odobril sredstva občinam Sveta Ana, Vojnik, Piran, Dravograd in Mestni občini
Velenje ter dva projekta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.Program je odprt do
konec leta 2020.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

število najemnih stanovanj za mlade.

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Izgradnja stanovanjskih skupnosti za mlade
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Stanovanjski sklad RS bo v Ljubljani na Gerbičevi pripravil in realiziral pilotni projekt, ki bo namenjen
predvsem preverjanju poslovnega modela Skupnosti za mlade. Projekt Skupnost za mlade Gerbičeva
je v fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja. V okviru projekta
bo zgrajenih do 110 najemnih stanovanj za mlade od 18 do 29 let. Predvidene velikosti stanovanj so
16-21 m2, 25 m2 in 32 m2. Predviden začetek gradnje je v prvi polovici leta 2019. V objektu je
predviden tudi medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinjo z jedilnico ter
dnevno sobo, pisarno in servisnimi prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij. Gre za inovativen
projekt, kjer v pripravljalni fazi v razmislek o vsebinah Sklad vključuje tudi predstavnike mladih in
predstavnike ministrstva pristojnega za stanovanjske zadeve.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

število zagotovljenih stanovanjskih skupnosti za mlade.

NOSILEC: MOP, Stanovanjski sklad RS, lokalne skupnosti in lokalni stanovanjski skladi ter
stanovanjske organizacije
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Najem s poznejšim odkupom
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
SSRS, MOP in druge neprofitne stanovanjske organizacije preverijo povpraševanje po takem
instrumentu in pripravijo potrebne spremembe zakonodaje – pri tem se upošteva usmeritev
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Resolucije o Nacionalnem stanovanjskem programu 15–25, da se mora vsako prodano stanovanje
nadomestiti z novim.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

število stanovanj, ki so oddana na ta način.

NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Deljeno lastništvo stanovanj
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
SSRS preveri povpraševanje po tovrstnem instrumentu in ustreznost takega ukrepa.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

število stanovanj v deljenem lastništvu.

4.2.2 CILJ: Dostopnost stanovanj za mlade in vzpostavitev podpornih
mehanizmov

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: vzpostavitev ugodnejših stanovanjskih kreditov za mlade

Nosilec: MF
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.
PRIORITETNO PODPODROČJE 3: okrepitev in spodbujanje trga javnih najemnih stanovanj (in s tem
posledično uravnavanje cen tržnih najemnin)

Nosilca: MOP in MF
NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
55

Javna služba za najemniško upravljanje
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Namen vzpostavitve javne službe za najemniško posredovanje oziroma upravljanje je povečanje
najemnega stanovanjskega fonda po ugodnejši najemni ceni od tržne in posledično povečanje
dostopnosti do najemnih stanovanj, zlasti za mlade in mlade družine. Predmetna javna služba bo
sicer vzpostavljena šele s posebno opredelitvijo v okviru formalnopravne ureditve statusa SSRS ob
spremembi stanovanjske zakonodaje, za kar sta predvidena njegova reorganizacija in kadrovsko
povečanje – okrepitev SSRS, kar je že predvideno tudi s Poslovno politiko SSRS za obdobje 2017 do
2020.
Stanovanjski sklad RS je za potrebe ustanovitve Javne službe za najemniško upravljanje pri zunanjih
strokovnjakih naročil analizo ureditev v posameznih primerljivih državah Evropske unije, analizo
stroškovne najemnine in pridobil predlog zakonskih določb za to področje.
Sklad je v letu 2018 nadaljeval z nadgradnjo lastnih programskih aplikacij za oddajo stanovanj v
najem s katerimi bo razvijal podlage za vzpostavitev javne službe za najem po sprejemu spremenjene
stanovanjske zakonodaje.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

delež najemnikov med mladimi.

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: ustreznejša uporaba praznih stanovanj

Nosilec: MOP
NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Sprememba SZ-1 in izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
Predvidena sprememba SZ-1 konec leta 2019.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

število stanovanjskih inšpektorjev in odmerjene kazni po spremembi SZ-1.
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PRIORITETNO PODPODROČJE 5: spodbujanje alternativnih oblik bivanja – stanovanjske zadruge
(kooperative)
Nosilci: MOP, lokalne skupnosti
NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Zagotavljanje stanovanj za mlade skozi stanovanjske zadruge – pilotni projekt
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V letu 2018 se je pričela izvedbena faza pilotnega projekta. Javni stanovanjski sklad MOL je tako
29.5.2018 objavil javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta
javno-zasebnega partnerstva »Izgradnja najemnih stanovanj z ustanovitvijo stanovanjske zadruge«.
Predmet projekta je izgradnja najemnih stanovanj z ustanovitvijo stanovanjske zadruge v obliki
institucionalnega javno-zasebnega partnerstva v Mestni občini Ljubljana, ki bi članom zadruge nudila
možnost najema stanovanj po ugodnejši najemnini, s čimer bi se pomagalo rešiti stanovansjko
vprašanje članov stanovanjske zadruge. Sklad namerava v ta namen ponuditi približno pet tisoč
kvadratnih metrov veliko zemljišče v trnovskem predmestju Ljubljane, kot vložek javnega partnerja.

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

izgradnja stanovanjske zadruge v okviru predvidenega pilotnega projekta.

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 mehanizmov
Nosilec: MOP in SSRS
NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Vključitev drugih prednostnih skupin mladih pri oblikovanju javnih razpisov za oddajo javnih
najemnih stanovanj
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
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Prednostne skupine pri najemu stanovanj so že zdaj mladi in mlade družine. Če se bo pokazala
potreba po vključitvi še drugih skupin mladih, se bodo te lahko vključile v posamezni javni razpis za
oddajo stanovanj.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
−

odstotek vključenih drugih ciljnih skupin mladih.

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
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.
PRIORITETNO PODPODROČJE 8: izvedba evalvacij učinkovitosti obstoječih ukrepov pomoči
zagotavljanja dostopa stanovanj za mlade
Nosilec: MOP
NOSILEC: MOP
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spremljanje učinkov ukrepov in doseganje ciljev stanovanjske politike
POROČILO
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
V 2018 in 2019 ni predvideno tako spremljanje – kazalniki (določeni v prilogi 2 ReNSP2015–2025) se
bodo evalvirali po petih letih po sprejetju dokumenta (predvidoma leta 2020).
Vsi pilotni projekti se bodo spremljali in imajo opredeljene kazalnike.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
−

izvedeno število evalvacij.

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

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: zagotavljanje sistemskih pogojev za redno telesno dejavnost
Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: MZ
NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 in priprava
akcijskega načrta do leta 2018
POROČILO
AKCIJSKI NAČRT DO LETA 2018 ZA IZVAJANJE Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in
telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 (AN 2018 ResNPPTDZ) se izvaja.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi spodbujanja gibanja za zdravje – sofinanciranje programov na področju prehrane in
telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019
POROČILO
Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025.
Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih. Programi
prispevajo k povečanju deleža mladih, ki so telesno dejavni in se redno/vsakodnevno gibljejo.
Usmerjeni so na ozaveščanje o pomenu vzdrževanja normalne telesne teže z zdravim načinom
prehranjevanja in redno telesno dejavnostjo ter na učenje praktičnih veščin in pridobivanje znanja na
tem področju.
Ti programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju javnega
zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z večletnimi javnimi razpisi s področja javnega
zdravja.
Dosegljivi so na spletni povezavi:
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http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/razpis_2017_18_19/pr
ehrana_in_gibanje_070417/_porocilo_o_upravicencih_javnih_sredstev_JR_prehrana_in_gibanje_12
0717_.pdf

Primer dobre prakse iz nabora sofinanciranih programov:
Naslov: Študent - veš kaj ješ, podnaslov: Študiram, hrano premišljeno izbiram
Izvajalec: Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska ulica 5, 1000 Ljubljana
Glavni cilj program ZPS je izboljšati prehranjevalne navede študentov, s poudarkom na spodbujanju
uravnoteženega zajtrka, ozaveščanje o samostojni pripravi in izboru zdravega obroka, ter spodbujati
bolj zdravo ponudbo v prodajnih avtomatih.
-

Študenti bodo pridobili znanje kako zdravo nakupovati in si pripraviti zajtrk.

ZPS bo ponovno ovrednotila ponudbo v prodajnih avtomatih na fakultetah, ki so se na odzvali
na povabilo k sodelovanju ter poiskali morebitne dobre prakse ter jih prenesli na ostale ponudnike.
ZPS bo izvedla analizo obrokov študentskih kosil, tako senzorično kot kemijsko analizo soli,
trans maščob ter na osnovi ugotovitev oblikovali priporočila za izboljšave, ki jih bodo posredovali
ponudnikom, MDDSZ ter študentom inšpektorjem.
-

Študente bodo s pomočjo natečaja spodbujali h kuhanju zdravih obrokov.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2018: 110.604 EUR

Ukrep: Omejevanje trženja hrane in pijače v šolskem prostoru

•
Projekt nacionalne industrije "Zaveze odgovornosti" uresničuje cilje nacionalnega
programa Dober tek Slovenija

Projekt "Zaveze odgovornosti" poteka, v organizaciji Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.
Predstavljena so bila poročila o stanju sektorja. Povezava na letno poročilo: www.zavezaodgovornosti.si
Projekt nacionalne industrije "Zaveze odgovornosti" so zagotovo ena izmed aktivnosti, ki bodo
zmanjševale pritisk trženja zdravju manj koristnih živil otrokom in mladostnikom. Poleg tega pa
pričakujemo nadaljnje aktivnosti industrije glede izboljševanja sestave obstoječih izdelkov, predvsem
v smislu postopnega zmanjševanje sladkorja, soli oziroma maščob v živilih. Vsi koraki, ki vodijo k
zaščiti zdravja prebivalcev, še zlasti pa otrok, tudi samo-zaveze industrije, so pomembni in gradijo
mozaik ukrepov, ki dolgoročno vplivajo na boljše zdravje prebivalcev. Ministrstvo za zdravje bo
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zagotovilo neodvisno spremljanje sestave živil in oglaševanja živil otrokom in mladostnikom, s čimer
bomo ugotovili upoštevanje in dejansko učinkovitost zavez in samoregulacije. Neodvisno spremljanje
sestave živil in oglaševanja živil otrokom je namreč pomembno tako z vidika potrošnika, kot
industrije, saj omogoča verodostojno prepoznavanje zdravju koristnih izdelkov in krepi zaupanje v
domačo industrijo. Ob tem pa je prav, da so tisti, ki so zaveze sprejeli, za svoja družbeno odgovorna
dejanja prepoznani kot odgovorna podjetja, ki zaslužijo tudi lojalnost potrošnikov. Želimo si, da bo
ta projekt nacionalne industrije pritegnil k sodelovanju tudi druge ponudnike hrane, na primer
trgovske verige in ponudnike v gostinstvu in turizmu, saj je nujno, da na vseh področjih dobro
sodelujemo in si skupaj prizadevamo za zdravje naših prebivalcev.

•
Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi
komercialnimi sporočili

Ministrstvo za zdravje je na podlagi strokovnih izhodišč, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno
zdravje, oblikovalo prehranske smernice, ki bodo ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev v
pomoč pri oblikovanju lastnih pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi
sporočili o živilih v času otroških programov.
Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Ur. l. RS št. 87/11 in 84/15) določa, da morajo ponudniki
avdiovizualnih medijskih storitev v šestih mesecih od objave prehranskih smernic, oblikovati lastna
pravila ravnanja in jih javno objaviti.
Pravila ravnanja se nanašajo na oglase o živilih, ki vsebujejo hranila in snovi s hranilnim ali fiziološkim
učinkom, kot so zlasti maščobe, trans maščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji, katerih prekomerno
uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo.
Zmanjšanje oglaševanja navedenih živil otrokom bo pomembno prispevalo k bolj zdravim
prehranjevalnim navadam, s tem pa posledično na zmanjšanje debelosti in kroničnih nenalezljivih
bolezni pri otrocih.
To je tudi eden izmed ciljev Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 –
2025, ki s številnimi ukrepi spodbuja zdrave prehranske navade, ki so dobra popotnica kakovostnemu
življenju.
S tem ukrepom se Slovenija pridružuje evropskim državam, ki izvajajo skupni evropski akcijski načrt
za preprečevanje debelosti pri otrocih na področju omejevanja trženja živil otrokom.

Dodatne aktivnosti na tem področju:
•

Izvedba strokovnega posveta (september 2018) v okviru Evropskega tedna športa z
naslovom: » Kaj je zdrav šport mladih?«
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Posvet smo organizirali Ministrstvo za zdravje in Fakulteta za šport ob krovni koordinaciji
Olimpijskega komiteja. Udeležili so se ga strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki
športniki: pediatri, trenerji, športni pedagogi in drugi. Na posvetu je bilo izpostavljeno, da ne smemo
pozabiti tudi na vse tiste otroke, ki so premalo telesno dejavni. Ob tem je pomembna novica, da nam
je v Sloveniji na podlagi sistematičnih ukrepov uspelo zaustaviti in obrniti trend naraščanja debelosti
otrok.
Otroci športniki spadajo med tiste skupine, ki potrebujejo posebno skrb, saj resno ukvarjanje s
športom predstavlja praviloma velik telesni in čustveni napor za mlado telo. Pri optimalni skrbi za
otroka športnika je zato podpora trenerjev, športnih pedagogov in pediatrov ključnega pomena.

•

Priprava brošure »Podprite svojega otroka športnika«, na zgoraj omenjenem posvetu so
predstavili priporočila, zbrana v knjižici.

•

Tradicionalni slovenski zajtrk - Dan slovenske hrane – Varna in kakovostna hrana iz zdravih
slovenskih tal (november 2018).

Ministrstvo za zdravje s partnerji že osmo leto zapored nagovarja prebivalce, naj zajtrkujejo vsak dan.
Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki redno zajtrkujejo, praviloma bolj redno in zdravo celotno
prehrano, s tem pa tudi kakovost življenja. Po zajtrku lažje rešujemo zapletene naloge, logično
sklepamo, izboljšamo si tudi pozornost in spomin.

•

Spletna stran Dober tek Slovenija www.dobertekslovenija.si

DOBER TEK Slovenija povezuje in krepi sodelovanje Ministrstva za zdravje z drugimi ministrstvi in
institucijami, z gospodarstvom, nevladnimi organizacijami in mnogimi posamezniki. Namen
sodelovanja je združevanje moči, znanja in finančnih virov potrebnih za sooblikovanje okolja in
pogojev za bolj zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost prebivalk in prebivalcev Republike
Slovenije.

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotavljanje sistemskih pogojev za uravnoteženo prehranjevanje
mladih 15–29 let
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MKGP
NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
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Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 in priprava
akcijskega načrta do leta 2018
POROČILO
Vsebina je enaka kot v prioritetnem podpodročju ena.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane – sofinanciranje programov na področju
prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019
POROČILO
Vsebina je enaka kot v prioritetnem podpodročju ena.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spremljanje s svetovanjem in ugotavljanje skladnosti jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah s strokovnimi usmeritvami
POROČILO
Spremljanje s svetovanjem in ugotavljanje skladnosti jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah s
strokovnimi usmeritvami je redna naloga, ki jo izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in jo
vključuje v svoj redni program dela. Na letni ravni obišče in pregleda skladnost jedilnikov ter
strokovno svetuje osnovnim šolam.
Višina zagotovljenih sredstev v 2018: Financiranje je zagotovljeno v sklopu javne službe NIJZ in
njegovih območnih enot
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: zagotavljanje sistemskih pogojev za spremljanje in ukrepanje pri
mladih v starosti 15–29 s čezmerno telesno težo ali debelostjo
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ
NOSILEC: MZ
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NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 in priprava
akcijskega načrta do leta 2018
POROČILO
Vsebina je enaka kot v prioritetnem podpodročju ena.

NOSILEC: MIZŠ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Projekt »Mladi za mlade«
POROČILO
Namen projekta Mladi za mlade je zagotoviti spodbude za zaposlitev mladih diplomantov športne
smeri na področju športne vzgoje, ki preko pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj in udeležbe na
dodatnih strokovnih izobraževanjih razvijajo ustrezne kompetence za krepitev dolgoročne
zaposljivosti.
Projekt Mladi za mlade se je začel izvajati leta 2017, zaključil se bo leta 2021 in poteka skladno z
načrtovanimi aktivnostmi in cilji. V okviru projekta se sofinancira zaposlovanje mladih diplomantov 2.
bolonjske stopnje (oz. univerzitetnih programov po starih programih na področju športne vzgoje(za
delo z dijaki ali študenti) ali kineziologije - za delo s študenti, ki so ob vstopu v projekt stari do
vključno 29 let. V okviru trajanja projekta se predvideva zaposlitev 29 strokovnih delavcev. Do zdaj je
bilo vključenih skupaj 15 strokovnih delavcev.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 1.050.000 EUR / 0 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

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

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjševanje tvegane in
škodljive rabe alkohola
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MKGP, MNZ
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NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog, odvisnosti od njih in škode zaradi
tega ter nekemičnih zasvojenosti – sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja 2017,
2018 in 2019
POROČILO
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 gmotne škode v cestnem prometu ter k preprečevanju tveganega in škodljivega pitja v
pivskih okoljih, v katerih se zadržujejo mladi.
Navedeni programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju
javnega zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z večletnimi javnimi razpisi s področja
javnega zdravja.
Dosegljivi so na spletni povezavi:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/razpis_2017_18_19/kr
epitev_zdravja/Porocilo_o_upravicencih_javnega_razpisa_220817.pdf

RABA ALKOHOLA:
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2018 za programe zmanjševanje tvegane in škodljive
rabe alkohola mladih: 1.110.034 EUR
Dodatne aktivnosti in prizadevanja na tem področju:
•

4. Nacionalna konferenca o alkoholni politiki na temo alkohola in nasilja (november 2018)

V Sloveniji se sicer prepočasi a vztrajno približujemo tistim državam, ki so že ozavestile, da je alkohol
eden ključnih dejavnikov tveganja za namerne in nenamerne poškodbe, duševne bolezni, kronične
nenalezljive bolezni, za veliko število rakavih obolenj in tudi za spolno prenosljive bolezni. Je eden
pogostejših dejavnikov tveganja za motnje v razvoju še nerojenega otroka, kar je bilo dolgo
spregledano. Tudi nasilje, ki ima lahko veliko oblik, je pogosto povezano z alkoholom. In ne nazadnje,
škodljiva raba alkohola pomembno prispeva k slabši produktivnosti, večjim stroškom v zdravstvu in
socialnem varstvu, zavira družbeni ekonomski in socialni razvoj ter ogroža blaginjo ljudi.
V preteklih letih smo v Sloveniji veliko pozornosti usmerili v vožnjo pod vplivom alkohola. Dobro
sodelovanje med zdravstvom, policijo, pravosodjem in agencijo za varnost v prometu je rodilo
napredno zakonodajo z alternativnim kaznovanjem tistih, ki so prekoračili dopustne meje alkohola v
krvi. Z akcijo Slovenija piha 0,0 smo se uspešno zoperstavili prepričanju večine, da malo alkohola ne
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vpliva na vozniške spretnosti. Na določen uspeh kažejo tudi statistični podatki o nesrečah pod
vplivom alkohola.
Je ob prometu v zadnjih letih veliko narejenega tudi sicer na področju preprečevanja škodljive rabe
alkohola in ozaveščanja različnih skupin prebivalstva. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s
socialnim varstvom in NIJZ pripravilo projekt SOPA, ki se v celoti financira iz EU sredstev. Gre za
celovit pristop v lokalnem okolju za prepoznavanje in učinkovito pomoč vsem tistim, ki tvegano in
škodljivo pijejo.
Nevladnim organizacijam na področju zmanjševanja rabe alkohola in preprečevanja z njim povezane
škode smo z javnim razpisom namenili pomembno več denarja, kar omogoča večjo profesionalizacijo
njihovega dela ter pokritost večjega dela Slovenije in več ciljnih skupin z na dokazih utemeljenimi
programi.
Ob zavedanju, da lahko cenovno politiko na tem področju, čezmejno prodajo in oglaševanje alkohola
najbolje naslovimo v sodelovanju z drugimi državami, si Slovenija že vrsto let prizadeva tudi za bolj
učinkovit pristop do tvegane in škodljive rabe alkohola v okviru EU in SZO.
•

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji (junij 2018)

Zato je Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s številnimi partnerji vzpostavil projekt za
odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji, katerega namen je odpraviti oziroma zmanjšati
tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih
ravneh posameznikovega življenja. V obdobju od leta 2003 do leta 2014 je Slovenija imela višjo
porabo alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca, starega najmanj 15 let in več, v primerjavi v
primerjavi z EU. Glede na rezultate raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog v Sloveniji iz leta
2016 narašča tudi odstotek oseb, ki se opijajo enkrat ali trikrat mesečno ali pogosteje, kar je skrb
vzbujajoče.
•

Ko žuram, ne furam! Slovenija tudi poleti piha 0,0! Akcija junija in julija 2018

Maturantje in študentje so z junijem zaključili z obiskovanjem šolskih predavalnic. Na žalost je to tudi
čas, v katerem se zgodi veliko prometnih nesreč pod vplivom alkohola. Z akcijo na Facebook
skupnosti Slovenija piha 00 (@slovenijapiha00) smo mlade opomnili naj ne sedajo za volan opiti,
temveč poskrbijo za varen prevoz domov.

Kazalnik: Po podatkih Agencije za varnost prometa so v letu 2017 največ prometnih nesreč pod
vplivom alkohola povzročili vozniki v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti. Prav tako so
vozniki iz iste starostne skupine povzročili največ nesreč s smrtnim izidom, (11 umrlih in 27 hudo
telesno poškodovanih).
•

V pripravi je Akcijski načrt za področje alkohola za obdobje 2019 - 2020

•

Izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 2013-2022
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Na podlagi Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 - 2022
(NPVCP) si Ministrstvo za zdravje prizadeva delovati v smeri doseganja skupnega evropskega cilja
»Vizija nič«. NPVCP vključuje tudi področje alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih
snovi, katerega nosilec je Ministrstvo za zdravje.
Vožnja pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi predstavlja pomemben dejavnik pri
nastanku prometnih nesreč. Največ kršiteljev vožnje pod vplivom alkohola pa je v starostni skupini
od 26 do 35 let, zato so ukrepi prvenstveno namenjeni slednjim.
Ministrstvo za zdravje je kot nosilec preventivne akcije 0,0 šofer- trezna odločitev skupaj z ostalimi
deležniki (stroka, civilna družba) le-to izvajal v obdobjih, ko je največ zabavnih prireditev za mlade: ob
zaključku šolanja (četvorka, pričetek šolskih počitnic, za martinovo ter v prednovoletnem času), ko se
poraba teh snovi poveča. Namen akcije je zmanjšati škodljivo in tvegano rabo alkohola, prepovedanih
drog in drugih psihoaktivnih snovi pri udeležencih v prometu, ob tem pa tudi celovito opozarjati še
na druge škodljive učinke teh snovi za posameznika in družbo. V času vsakokratne akcije je potekal
poostren nadzor s strani Policije, ki je preizkuse alkoholiziranosti usmerjala zlasti v bližino gostinskih
lokalov, zabaviščnih prostorov in v kraje, kjer se zadržuje večje število ljudi, aktivne so bile tudi
inšpekcijske službe (tržni, zdravstveni in delovni inšpektorat), ki so, skladno s pristojnostmi, izvajale
poostrene nadzore v gostinskih lokalih, na prireditvah, na delovnem mestu ter nad prodajo
alkoholnih pijač mladim v prodajalnah. Pri tem so bile še posebej pozorne na prodajo in ponujanje
alkoholnih pijač mladoletnim.
•

Maturantska četvorka 2018; maturantje zaplesali po ulicah in trgih slovenskih mest:

Ministrstvo za zdravje, inšpekcijske službe, Policija, nevladne organizacije in organizatorji dogodkov
sledijo aktivnostim v mestih maturantskih četvork in so pozvali: Trgovci in gostinci, starši, pedagoški
delavci, predstavniki lokalnih skupnosti, civilne družbe in medijev, stopite z nami v akcijo za manj
alkohola na plesu maturantov na slovenskih ulicah.
Z namenom zmanjšanja škodljivega in tveganega pitja alkohola in prepovedanih drog med maturanti
je ministrstvo že osmič povezalo državne in strokovne institucije, nevladne organizacije in
organizatorji dogodkov, ki so skupaj izvajali različne ukrepe za spodbujanje zdrave zabave med
maturanti, ki se bodo udeležili maturantskih četvork.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: zagotavljanje sistemskih pogojev za spodbujanje nekajenja mladih in
prenehanje kajenja mladih
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ
NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog, odvisnosti od njih in škode zaradi
tega ter nekemičnih zasvojenosti – sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja 2017,
2018 in 2019
POROČILO
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2018 za programe nekajenja mladih: 339.956 EUR
•

IZVAJANJE ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV

ZAKON O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV
Zakon skladno z določbami Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad
tobakom in priporočili stroke med drugim uvaja ukrepe za preprečevanje začetka kajenja med
mladostniki in mladimi osebami, spodbujanje opuščanja kajenja, zmanjšanje izpostavljenosti
tobačnemu dimu in posledično zmanjšanje obolevnosti, prezgodnje umrljivosti ter stroškov zaradi
rabe tobaka.
Cilji sprejetih ukrepov so preprečevanje začetka in nadaljevanja kajenja med otroki, mladostniki in
mladimi odraslimi, spodbujanje opuščanja kajenja, zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu
med mladoletnimi in posledično zmanjšanje obolevnosti in (prezgodnje) umrljivosti ter družbenih
stroškov zaradi rabe tobaka. Z implementacijo določb Direktive v našo zakonodajo ter uvedbo
celovite kombinacije dokazano učinkovitih ukrepov in prepovedi želimo celovito urediti področje
nadzora nad uporabo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter na ta način doseči zgoraj opisane
cilje, hkrati pa vzpostaviti zakonodajne okvirje, ki bodo omogočili boljši nadzor in doslednejše
sankcioniranje kršitev predpisov s tega področja. S sprejetimi ukrepi bomo v Sloveniji prispevali k
boljšemu zdravju ljudi in k vzdržnosti zdravstvenega sistema v prihodnosti.

Dodatne aktivnosti in prizadevanja na tem področju:
•

Brezplačna telefonska številka za pomoč pri opuščanju kajenja

Poleg preprečevanja začetkov kajenja med mladimi je ključnega pomena tudi zagotavljanje pomoči
tistim, ki želijo opustiti kajenje. Brezplačna telefonska številka za pomoč pri opuščanju kajenja - 080
2777, ki je objavljena na embalaži tobačnih izdelkov, je odslej na voljo vsak dan. Z dodatnimi sredstvi
smo razširili njeno delovanje in poleg popoldanskega časa med delavniki deluje tudi v dopoldanskem
času in med vikendi. Od uvedbe širitve urnika se je povečalo tudi število klicev.
•

Izvedba akcije: Poskrbimo za zaščito otrok, družinskih članov in sebe pred pasivnim
kajenjem v vozilu

V začetku šolskega leta 2018 so se izvajale v sodelovanju Ministrstva za zdravje, Policije, NIJZ,
nevladnih organizacij in medijev (Val 202 in TV Slovenija) aktivnosti za osveščanje javnosti o
prepovedi kajenja v vozilih ob prisotnosti mladoletnih oseb ter škodljivosti tega pasivnega kajenja.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /
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PRIORITETNO PODPODROČJE 6: zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah ter
preprečevanje ponudbe prepovedanih drog
Nosilec: MZ
Sodelujoči: MIZŠ, MNZ
NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje Akcijskega načrta za obdobje 2017 – 2018 Resolucije o Nacionalnem programu na
področju drog 2014 - 2020
POROČILO
Poslanstvo Akcijskega načrta za obdobje 2017 - 2018 Resolucije o Nacionalnem programu na
področju drog 2014 – 2020 je spodbujati preventivo na področju drog in različne programe
zmanjševanja povpraševanja po drogah ter ob tem upoštevati preventivne dejavnosti kot celostne
pristope, ki upoštevajo tudi sočasno izvajanje ukrepov za preprečevanja uporabe alkohola in tobaka,
da bi tako zmanjševali število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo in preprečevali prvi stik
z drogami ter zvišali starostno mejo prvega stika.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog, odvisnosti od njih in škode zaradi
tega ter nekemičnih zasvojenosti – sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja 2017,
2018 in 2019
POROČILO
Programi so usmerjeni k ozaveščanju o možnih tveganjih in škodi zaradi uporabe prepovedanih drog
zlasti pri mladih, vključno z ozaveščanjem o tveganem spolnem vedenju ob uporabi drog, k
ozaveščanju o škodi zaradi uporabe novih psihoaktivnih snovi in inhalantov ter učinkovitejšemu
ukrepanju v zvezi z novimi vzorci uporabe drog.
Navedeni programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju
javnega zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira s triletnim javnim razpisom s področja
javnega zdravja.
Dosegljivi so na spletni povezavi:
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http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_i
n_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja/javni_razpis_za_sofinanciranje_programov_varovanja_in
_krepitve_zdravja_za_leta_2017_2018_in_2019/
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2018: 747.086 EUR
Dodatne aktivnosti in prizadevanja na tem področju:
•
Nov nacionalni portal o prepovedanih drogah Infodroga na povezavi: www. infodroga.si
(junij 2018) gre za nacionalni portal, ki nudi informacije o programih pomoči, nasvete in pomoč ter
aktualne teme (konoplja)
•

Dvanajsta preventivna konferenca 2018,

že dvanajsta po vrsti. Soorganizirajo jo Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s tremi
ministrstvi – Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Konferenca 2018 je bila izvedena 6. novembra v
Radencih v sodelovanju še z Območno enoto NIJZ iz Murske Sobote.
Konference se je udeležilo preko 220 udeležencev iz vse Slovenije, predstavnikov različnih služb in
sektorjev. Tuji in domači predavatelji so skupaj z udeleženci iskali odgovore na vprašanja, ki
bremenijo številne starše, učitelje in druge strokovne delavce: kateri dejavniki lahko vplivajo na
uporabo drog in razvoj zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih, kateri dejavniki jih lahko obvarujejo,
kako se z mladostnikom pogovorimo ob prvem eksperimentiranju s prepovedano drogo, kako lahko
ukrepamo?
Novost konference 2018 je bila Tržnica znanja, na kateri so svoje delo in programe predstavile
nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti z drogami, ki jih sofinancira
Ministrstvo za zdravje.
•

Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in
programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog (1.10.2017 – 31.10.2022),
ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020

Namen programa Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in
programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog (PD) je zagotoviti celostno izvajanje
preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju PD in novih psihoaktivnih
snovi (NPS). Namen je tudi povečevanje dostopnosti programov preprečevanja uporabe PD in NPS in
programov zmanjševanja škode pri uporabnikih PD in NPS, zmanjševanje regionalnih razlik in razlik
med spoloma ter delo z obrobnimi skupinami prebivalstva.
Glavni cilji izvajanja programov preprečevanja uporabe PD in NPS so informiranje, svetovanje,
zgodnja detekcija in zgodnje intervencije. Glavni cilji izvajanja programov zmanjševanja škode so
zmanjševanje zdravstvenih in socialnih posledic pri uporabnikih PD in NPS, vzpostavitev stika z večjim
številom uporabnikov, predvsem s tistimi, ki še niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči
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(skrita populacija uporabnikov). Program predvideva tudi aktivnosti za približevanje uporabnikov trgu
dela.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: /
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: zagotavljanje sistemskih pogojev za zdravo in varno zabavo mladih,
obvladovanje nasilja, povezanega z javnimi prireditvami in športom, ter vandalizma
Nosilca: MNZ, Policija
Sodelujoči: MGRT, MIZŠ, MZ, MO, URSZR (Uprava RS za zaščito in reševanje), MP
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.

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
Izvajanje Nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2017–2025
POROČILO
Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih
spolno prenosljivih okužb za leta 2017, 2018, 2019
Navedeni programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju
javnega zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z večletnimi javnimi razpisi s področja
javnega zdravja.
Dosegljivi so na spletni povezavi:
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http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/razpis_2017_18_19/ra
zpis_HIV/Porocilo_o_upravicencih_javnega_razpisa_HIV_9_6_17-objava.pdf
Kampanja HIV ni izbirčen
med mladimi v nočnem življenju, dosegljiva na povezavi:
/www.drogart.org/seks/5052/hiv-ni-izbircen.html
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2018: 315.000 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

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
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.
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
Sprejetje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja
POROČILO
V letu 2018 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 -2028 in
Akcijski načrt za leta 2018, 2019 in 2020 (Uradni list RS, št. 24/18, v nadaljnjem besedilu RNPDZ).
RNPDZ 2018-2028 je prvi strateški dokument za področje duševnega zdravja, ki pokriva celotno
področje od promocije duševnega zdravja, zgodnje obravnave in zdravljenja do psihosocialne
rehabilitacije, spremljanja, evalvacije ter nadzora kvalitete izvajanja zastavljenih aktivnosti in
programov. RNPDZ opredeljuje mrežo izvajalcev na tem področju in vnaša v slovenski prostor novo
paradigmo sodelovanja javnih služb in drugih deležnikov s tako imenovanim skupnostnim pristopom.
72

Akcijski načrt (AN) za leta 2018, 2019 in 2020 opredeljuje implementacijo prednosti ukrepov in
aktivnosti do leta 2020.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi krepitve duševnega zdravja mladih – sofinanciranje programov varovanja in krepitve
zdravja 2017, 2018 in 2019
POROČILO
V okviru javnega razpisa za programe varovanja in krepitve zdravja so programi namenjeni:
podpiranju, razvijanju, izvajanju, spodbujanju dejavnosti in programov za preprečevanje
duševnih motenj in samomorilnega vedenja za podporna okolja npr. vzgojno-varstvene in
izobraževalne ustanove;
-

svetovanju za prvo psihološko pomoč mladostnikom v prehodni duševni stiski;

zgodnjemu prepoznavanju samomorilno ogroženih oseb in izboljšanju prepoznavanja
samomorilne ogroženosti.
Duševno zdravje otrok in mladostnikov je prednostna tema Resolucije o nacionalnem programu
duševnega zdravja 2018 – 2028 (RNPDZ) (Uradni list RS, št. 24/18), prvega strateškega dokumenta za
področje duševnega zdravja v Sloveniji. Resolucija pokriva celotno področje od promocije duševnega
zdravja, zgodnje obravnave in zdravljenja do psihosocialne rehabilitacije, spremljanja, evalvacije ter
nadzora kvalitete izvajanja zastavljenih aktivnosti in programov.
RNPDZ posebej naslavlja in predvideva ukrepe za promocijo duševnega zdravja in preventivo
duševnih motenj za otroke in mladostnike ter njihove družine v različnih okoljih.
Mladi preživijo veliko časa v šolskem okolju in zavedamo se velikega pomena tega okolja za njihov
razvoj in socializacijo. Možnosti varovanja in krepitve duševnega zdravja v obdobju mladostništva so
velike in prav šolsko okolje lahko pomembno prispeva k boljšemu zdravju in kvaliteti življenja
učencev in dijakov. Zato Ministrstvo za zdravje v okviru Programov varovanja in krepitve zdravja
redno sofinancira programe primarne preventive duševnega zdravja mladih v šolskem okolju:

Primeri dobrih praks iz nabora sofinanciranih programov:
1. "A (se) štekaš?!?" Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive
samomorilnega vedenja za mladostnike, Univerze na Primorskem; Inštitut Andrej Marušič, razvoj
programa podpiramo od leta 2010.
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Namen programa je krepitev duševnega zdravja in zmanjševanje samomorilnega vedenja med
mladostniki, s pomočjo dela na šolah. Cilj je ustvarjanje široke mreže pomoči.
Projekt je zelo dober in dodelan, saj so izvajalci pridobili veliko izkušenj pri podobnem mednarodnem
projektu Seyle.
Program je hkrati tudi dragocena priložnost, da slišimo glas mladih o bistvenih težavah, s katerimi se
spoprijemajo v današnji družbi in možnost, da se jim ponudi rešitve, zato Ministrstvo za zdravje
program sofinancira tudi v obdobju do konca 2019.

2. Mladinski preventivni program "To sem jaz",
NIJZ, Območna enota Celje
Program obsega spletno svetovalnico za mladostnike ter program "10 korakov do boljše
samopodobe" (priročnik za učitelje) za preventivno delo v razredu.
Predstavlja primer dobre prakse javno zdravstvenega pristopa, ki se je dolgoročno razvijal skupaj s
praktiki šolske preventive. Usmerjen je v razvijanje mladostnikove pozitivne samopodobe, socialnih
in komunikacijskih veščin ter na izstopajoče probleme mladostnikov: nizko samospoštovanje,
pomanjkanje optimizma, strah pred neuspehi in doživljanje življenjske praznine.
Deluje preventivno in pripomore h kakovostnejšemu delovanju šolske skupnosti. Podpira šolo,
učitelje in učence ter razvoj spoštljivih odnosov v šolski skupnosti. Učiteljem prinaša strokovno
utemeljene ideje za preventivno delo z razredom po priročniku 10 korakov do boljše samopodobe. Z
novimi strategijami lahko podpirajo mladostnike pri razvoju zdrave osebnosti, zvišujejo kakovost
vsakdanjega dela v razredu in bogatijo stik z učenci. Pomaga jim, da z večjo gotovostjo vstopajo v
razred in se spoprijemajo s sodobnimi zahtevami ter izzivi učiteljskega poklica.

3. Varni brez nasilja - celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja
na škodo otrok in mladostnikov
ISA Institut
Program se posebej osredotoča na preprečevanje nasilja nad vrstniki. Njegov osnovni cilj je krepiti
varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in
mladostnikov pred nasiljem nad vrstniki.
Glavno sporočilo programa »Brez nasilja nad vrstniki« je, da nasilje ni dopusten način ravnanja v
medosebnih odnosih. Program promovira celosten pristop k preventivi nasilja. Osvetli pomembno
podporno vlogo vrstnikov, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in
pomagali ustaviti nasilje nad vrstniki.
Dodatne aktivnosti in prizadevanja na tem področju:
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•

Izdaja monografije »Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji«

Izšla je znanstvena monografija Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (v e-obliki), ki
prinaša celovit pregled in analizo stanja na področju pozitivnega in negativnega duševnega zdravja od
0 do 19 let, ter izpostavljal ključne duševne motnje in predloge ukrepov.

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2018: 755.933 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
So/financiranje programov centrov za družine in programov psihosocialne pomoči otrokom,
mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam
POROČILO
MDDSZ te programe sofinancira v okviru javnih razpisov.
Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno
nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in
poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj. Obvezne vsebine, ki
jih izvajajo centri za družine so: Zagotavljanje prostora za neformalno druženje z namenom
srečevanja oziroma neformalnega prenosa najrazličnejših vsakodnevnih pozitivnih praks med otroki,
mladostniki, odraslimi oz. družinami. Izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja
pozitivnega starševstva. Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo
otrok. Dodatna vsebina po izboru prijavitelja v skladu z namenom in cilji javnega razpisa.
Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim
družinam so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok,
mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družinam. Vsebine programov so namenjene učenju
otrok, mladostnikov, mladostnic oz. njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, izboljšanja
odnosov in pozitivne navezanosti v družini, izboljšanje socialne kompetence otrok, mladostnic in
mladostnikov, izboljšanje sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe,
preventivno učenje reševanja raznovrstnih problemov, preventivno zmanjševanje vedenjskih in
čustvenih težav, zagotavljanje pomoči pri učenju zmanjšanja čustvenih stisk, ipd.
Tako Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim
družinam kot vsebine Centrov za družine nudijo storitve brezplačno.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2017 sta bila izvedena dva javna razpisa, ki sta večletna.
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-

Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017 – 2020 (Izvedba 2017)

Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in
mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020 (Izvedba 2018)
Skladno z navedenima javnima razpisoma smo na ministrstvu v letu 2018 sofinancirali/financirali 26
programov, in sicer 11 izvajalcev vsebin centrov za družine in 15 programov psihosocialne pomoči
otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
‒

višina sredstev, namenjenih za programe s področja nudenja pomoči mladim v stiski.

Okvirna Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 655.050 EUR / 667.988,32 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
1.

Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017 – 2020

Cilj razpisa: podpreti vsebine, ki bodo nudile storitve ciljnim skupinam predmetnega javnega razpisa
in bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja tako posameznikov kot družine (ciljne skupine: družine
vseh oblik, otroci, mladostniki/mladostnice, posamezniki in posameznice s šibko socialno mrežo.)
2.
Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in
mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020
Cilj razpisa: zagotavljanje svetovanja otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma članom njihove
družine glede učinkovite komunikacije; izboljšanje odnosov in vzpostavitev varnejše navezanosti v
družini; izboljšanje socialnih kompetenc otrok, mladostnikov in mladostnic; izboljšanje sposobnosti
obvladovanja čustev, gradnja pozitivne samopodobe, preventivnega učenja reševanja raznovrstnih
problemov otrok, mladostnikov in mladostnic z namenom zmanjševanja vedenjskih in čustvenih
težav.
Cilji v obeh javnih razpisih so bili doseženi v okviru danih finančnih zmožnosti.
Možna izboljšava: povečanje sredstev za financiranje programov v podporo družini.
Obrazložitev: Skladno z Resolucijo o družinski politiki 2018 - 2028 »Vsem družinam prijazna družba«
moramo na Direktoratu za družino slediti cilju krepitve programov v podporo družini, tako v smislu
obsega, kakovosti kot tudi raznovrstnosti le teh. Zaradi izjemnega pomena tovrstnih programov je
naša naloga, da zagotavljamo njihovo dostopnost in nenehen razvoj, kar pa je vezano na dodatna
finančna sredstva.

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, Nacionalni inštitut za javno zdravje, UKC
Ljubljana – Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, socialni partnerji, strokovnjaki s
področja varnosti in zdravja pri delu
NOSILEC: MDDSZ
IME UKREPA/INSTRUMENTA:
Program »Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje«
POROČILO
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (Uradni list RS, št. 23/18),
ki jo je 27. marca 2018 sprejel Državni zbor RS, namenja posebno pozornost strateškim ciljem,
usmerjenim v spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju in upoštevanju raznolikosti
delavcev. Iz resolucije izhaja, da je treba raznolikost delavcev upoštevati že v postopku ocenjevanja
tveganja, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
določenim skupinam delavcev, med drugim, mladim delavcem.

Strateški cilj 3.2. govori o uvajanju varnosti in zdravja pri delu ter zdravega življenjskega sloga v
vzgojo in izobraževanje na vseh stopnjah in smereh, saj je treba mladim omogočiti varen začetek
poklicne poti tako, da se jim že med odraščanjem privzgoji kulturo preventive. Že majhne otroke je
treba poučiti o nevarnostih, ki nanje prežijo doma, v šoli, pri igri, da bodo znali poskrbeti za lastno
varnost in da se bodo zavedali, kdaj ogrožajo varnost drugih ljudi. Z odraščanjem se mora otrokovo
znanje o ocenjevanju in upravljanju tveganj v okolici poglabljati in nadgrajevati. Usposobiti jih je
treba, da bodo znali prepoznati potencialne nevarnosti in da se bodo nanje znali pravilno odzvati.
Posebno pozornost je treba nameniti ozaveščanju otrok in mladine o odgovornem ravnanju s
kemikalijami, saj imajo lahko te v danih okoliščinah neželene posledice. Program uvajanja varnosti in
zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje mora ozaveščati in usposabljati vzgojitelje, učitelje in
predavatelje na vseh stopnjah o varnosti in zdravju pri delu ter jim ponuditi orodja in pripomočke, s
pomočjo katerih bodo mladim na zanimiv način približali varnost in zdravje pri delu. Prav tako jih je
treba seznaniti z zdravim življenjskim slogom v okviru zdravstvene vzgoje, ki je kroskurikularna
vsebina.
Med ukrepi za uresničitev strateških ciljev je tudi ukrep 3.2.1., iz katerega izhaja priprava in izvajanje
sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvom ter drugimi relevantnimi
institucijami.
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Vlada RS je 20. decembra 2018 sprejela Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu
varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju, ki podrobneje opredeljuje
naslednje aktivnosti na področju uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje:
−

priprava in izvajanje sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in
izobraževanje v letu 2019 (aktivnost št. 3.2.1.1.),

−

organizacija seminarjev o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje (aktivnost
št. 3.2.1.2.),

−

dopolnitev Napo didaktičnega gradiva za učitelje z novimi predlogami za izvedbo učnih ur,
zasnovanimi na Napo filmih (aktivnost št. 3.2.1.3.),

−

izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost pri delu«
na podlagi regionalnega pristopa (aktivnost št. 3.2.1.4.),

−

izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu: preprečevanje kostno-mišičnih obolenj« na
podlagi regionalnega pristopa (aktivnost št. 3.2.1.5.),

−

priprava tiskanega in spletnega gradiva o osnovah varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce
(aktivnost št. 3.2.1.6),

−

priprava in izvajanje izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za otroke in
učence (aktivnost št. 3.2.1.7),

−

ogledi filmov, ki obravnavajo problematiko varnosti in zdravja pri delu, z razpravo (aktivnost št.
3.2.1.8.)

Ob tem velja omeniti, da omenjeni akcijski načrt vključuje še vrsto drugih aktivnosti, ki so, med
drugim, namenjene mladim delavcem, kot sta na primer:
−

priprava spletnih praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja ob upoštevanju raznolikosti
delavcev, še zlasti ob upoštevanju razlik glede na spol, starost, invalidnost in zmanjšano delovno
zmožnost, pa tudi posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci migranti in napoteni delavci
(aktivnost št. 3.3.3.1.) ter

−

priprava spletnih praktičnih smernic za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju
starostne strukture ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, zlasti mentorstva in
obratnega mentorstva (aktivnost št. 3.3.3.2.).

Izvedeno v letu 2018:
-

tematske delavnice in izobraževalne predstave o osnovah varnosti in zdravja pri delu,
namenjene dijakom, učencem in otrokom v vrtcih:
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V šolskem letu 2017/2018 je MDDSZ naročilo izvedbo 75 izobraževalnih predstav o osnovah varnosti
in zdravju pri delu, s pomočjo katerih se je okoli 6.000 osnovnošolcev seznanilo z osnovami kemijske
varnosti pri delu, škodljivostih hrupa, pravilni rabi lestev, pravilnem ročnem premeščanju bremen itd.
Predstave so bile ponujene osnovnim šolam na brezplačni osnovi in na podlagi regionalnega pristopa.
Izvajanje aktivnosti se nadaljuje v šolskem letu 2018/2019.
Poleg tega je MDDSZ 2.10.2018 v sodelovanju z Osnovno šolo Toneta Čufarja, ZRSŠ in študenti
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo izvedlo pilotni Dan kemijske varnosti pri delu za
osnovnošolce. Pri izvedbi dogodka sta sodelovala tudi kemijski del Ekološkega laboratorija z mobilno
enoto (ELME) iz Inštituta Jožef Stefan ter Zavod za varstvo pri delu d.d. Pilotni projekt je bil zasnovan
na delavnicah, Napo izobraževalnih filmih in dokumentarcu s področja kemijske varnosti pri delu.
Učna gradiva, ki jih je pripravil ZRSŠ, so bila na podlagi te izkušnje nadgrajena in ponujena drugim
slovenskim osnovnim šolam. Izvajanje aktivnosti se bo nadaljevalo v letu 2019.
-

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

V letu 2018 je MDDSZ s finančno podporo EU-OSHA organiziralo 3 dogodke, namenjene ogledu in
razpravi o dokumentarnih filmih s področja varnosti in zdravja pri delu. Dogodki so bili organizirani za
študente: (1) UL, Fakultete za družbene vede, (2) UM, Ekonomsko-poslovne fakultete in (3) UP,
Fakultete za menedžment. S pomočjo dokumentarnih filmov so bili študentje spodbujeni k
razmišljanju o stresu v zvezi z delom ter o smereh razvoja sodobnega delovnega okolja v kontekstu
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
-

distribuiranje priročnika Varen začetek in DVD-jev s poučnimi animiranimi filmi Napo:

V letu 2018 je bilo distribuiranih okvirno 3.700 priročnikov Varen začetek ter okvirno 7.000 DVD-jev s
poučnimi animiranimi filmi Napo. Gradivo je distribuiralo MDDSZ v sodelovanju z Nacionalno mrežo
za sodelovanje z EU-OSHA ter organizacijami z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti
pri delu.
-

seminarji in orodja o osnovah varnosti in zdravja pri delu, namenjeni vzgojiteljem,
osnovnošolskim učiteljem in ravnateljem:

MDDSZ je v sodelovanju z ZRSŠ dokončalo serijo izobraževalnih lističev NA-MA za inovativne
aktivnosti otrok, učencev in dijakov na področju varnosti in zdravja pri delu. Dokončalo je tudi
strokovni pregled slovenske jezikovne različice Napo didaktičnega gradiva za učitelje, ki ga je ZRSŠ
prilagodilo slovenskemu osnovnošolskemu izobraževalnemu sistemu. Poleg tega je bilo Napo
didaktično gradivo za učitelje dopolnjeno s šestimi novimi predlogi izvedbe učnih ur (2 učni uri o
preprečevanju zdrsov, spotikov in padcev, 1 učna ura o varnem ravnanju z električnimi napravami, 1
učna ura o obvladovanju stresa v zvezi z delom, 1 učna ura o preprečevanju hrupa v zvezi z delom),
zasnovanimi na Napo filmih. Navedeno gradivo bo leta 2019 objavljeno na spletnem portalu Varnost
in zdravje pri delu, znotraj katerega namerava MDDSZ vzpostaviti stran, ki bo namenjena izključno
zagotavljanju podpore vzgojiteljem in osnovnošolskim ter srednješolskim učiteljem, ki želijo otroke,
učence in dijake seznaniti z osnovami varnosti in zdravja pri delu.
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Nadalje je MDDSZ s finančno podporo EU-OSHA in v sodelovanju z IRSD, ZRSŠ, NIJZ in URSK
organiziralo 10. posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava
delovna mesta in okolje (Laško, 23.-24.10.2018), ki je potekal pod okriljem evropske kampanje
Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna
mesta. Namen organizatorjev je bil prispevati k čim širšemu razumevanju kemijske varnosti pri delu
in v okolju, saj vsi živimo in delamo z nevarnimi snovmi, ki nas neizbežno obkrožajo. Poleg tega si je
program posveta prizadeval prispevati k razbijanju družbenega mita, da so vse naravne snovi
»dobre«, nevarne pa samo nenaravne oz. sintetične snovi. Posveta se je udeležilo 277 udeležencev,
od katerih jih je bila približno polovica iz izobraževalne sfere.

Predstavniki MDDSZ in ZRSŠ so 13.11.2018 s finančno podporo EU-OSHA obiskali Health&Safety
Authority, ki pokriva uvajanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje na Irskem. Študijski obisk je
služil izmenjavi strokovnih izkušenj na omenjenem področju. Med drugim je bilo dogovorjeno, da bo
HSA odstopila avtorske pravice MDDSZ za gradivo in video izobraževalne vsebine, ki bi jih slovenska
stran želela prilagoditi in uporabiti za svoje aktivnosti na tem področju.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
-

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

Podatki o nezgodah pri delu (vir: IRSD) za leto 2018 še niso na voljo.
Okvirna predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: porabljena sredstva 27.030 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
MDDSZ ugotavlja, da so aktivnosti na področju uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in
izobraževanje dobro sprejete tako pri učencih in študentih – kot tudi pri učiteljih in visokošolskih
profesorjih. Sodoben program uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, katerega
pripravo in sprejem načrtujemo v letu 2019, si bo prizadeval za uvedbo sistematičnega pristopa k
izvajanju aktivnosti in vključitev osnov varnosti in zdravja pri delu v vse stopnje formalnega
izobraževanja.

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

PRIORITETNO PODPODROČJE 12: zagotavljanje sistemskih pogojev za izboljšanje prometne varnosti
mladih
Nosilec: Javna agencija RS za varnost prometa (MZI)
Sodelujoči: MIZŠ
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V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.

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

PRIORITETNO PODPODROČJE 13: povečanje števila mladih, ki uporabljajo javni potniški promet
Nosilec: MZI
Sodelujoči: MIZŠ
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.

5.2.8 CILJ: Zmanjševanje vplivov spreminjajočega se okolja na zdravje mladih

PRIORITETNO PODPODROČJE 14: vključevanje mladih v oblikovanje, izvajanje in vrednotenje
programov krepitve zdravja, povezanih z okoljem
Nosilec: MOP
Sodelujoči: Nacionalni inštitut za javno zdravje, MIZŠ, MOP, Agencija RS za okolje
NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem 2015–2020
POROČILO
Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v
povezavi z okoljem 2012–2020, v katerem so zapisane konkretne naloge in aktivnosti resorjev in
deležnikov, ki bodo lahko pripomogli k zmanjšanju pomembnih javnozdravstvenih problemov otrok
in mladostnikov.
https://www.youtube.com/watch?v=DJvqZHJeCIc&feature=emshare_video_userhttps://www.youtube.com/watch?v=DJvqZHJeCIc&feature=em-share_video_user

OKOLJE, ZDRAVJE IN MLADI 2017-19
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Okolje, zdravje in mladi 2017-19 je sektorsko razvojni program, ki spodbuja sodelovanje med
nevladnim sektorjem in javnimi ustanovami na področju okolja in zdravja ter izvajanje 2020 in drugih
strateških dokumentov Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012.
Strategija posebej naslavlja sodelovanje z mladimi, zato program predvideva celovito izobraževanje
mladinskih delavcev, voditeljev in mladih o okolju in zdravju, s poudarki na kakovosti notranjega in
zunanjega zraka, mobilnosti in podnebnih spremembah ter kazalnikih okolja - zdravja.
Drugo izobraževanje je namenjeno krepitvi kapacitet in razvoju kompetenc v nevladnem sektorju,
zagovorništvu na področju okolja in zdravja ter strukturiranem dialogu. Dodano vrednost temu delu
programa je dal niz »Mladinskih proaktivnih kavarn«, ki se izvajajo v lokalnih okoljih skupaj z
mladinskimi delavci in ostalimi lokalnimi deležniki (lokalne oblasti, starejši, podjetniki itd.) za
identifikacijo okoljskih zdravstvenih tveganj ter načrtovanjem učinkovitih načinov za izboljšanje
stanja (lokalne pobude). Kavarne so bile izvedene Litiji, Lendavi, Celju, Brežicah, Kopru, Kranju in
Ljubljani.
Ker gre za novo področje financiranja, je bila v letu 2018 izvajanja programa izvedena podrobna
ocena potreb in Analiza stanja za aktivno vključevanje mladih v izvajanje Strategije Republike
Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020. Iz analize stanja izhaja, da
obstaja ogromen potencial za opolnomočenje mladinskih organizacij na področju okolja in zdravja.
Izvajanje programa in novo nastajajočega Partnerstva za okolje in zdravje je pomembno, saj
zavedanje o obsegu problematike okolje in zdravje ter interes za delovanje na tem področju obstaja,
zato je naslednja faza krepitev veščin in opolnomočenje mladih in mladinskih voditeljev. Podan je bil
predlog, da je potrebno temo, okolje in zdravje umestiti v program za mlade Vlade RS. Vse
mladinske organizacije imajo pozitivne izkušnje z zagovorništvom in strukturiranim dialogom,
izpostavile pa so nekaj izzivov: predvsem pomanjkanje poznavanja področja ter interesa za
sodelovanje pri njihovem ciljnem občinstvu (mladih).
V letu 2018 se je pričela izvajati kampanja o okolju in zdravju - del programa zajema aktivnosti
rednega informiranja in širjenja vsebin programa. Ločeno od klasičnega informiranja se izvaja tudi
kampanja o okolju in zdravju v povezavi z mladimi, ki se je pričela na socialnih omrežjih. Kampanjo
so zaznamovale tudi javne in lokalne pobude. Ta del kampanje bo tudi pripomogel k izmenjavi in
širjenju dobrih praks. Za promocijo vsakodnevnega kolesarjenja, je bilo izvedenih 9 kolesarskih
zajtrkov v koordinacija z lokalnimi deležniki in promocijo v lokalnih medijih. Zajtrki so bili izvedeni v
Mariboru, Ljubljani, Kopru, Kranju, Novi Gorici in Slovenj Gradcu s področja okolja in zdravja.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:/

PRIORITETNO PODPODROČJE 15: ozaveščanje mladih ter usposabljanje mladostnikov za izvajanje
aktivnosti o zdravem načinu življenja za zmanjšanje okoljskih dejavnikov tveganja za zdravje
Nosilec: MOP
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Sodelujoči: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in druge
bolnišnice po Sloveniji, Agencija RS za okolje
NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Izvajanje akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem 2015–2020
POROČILO
Enako kot pri prioritetnem podpodročju 14.

NOSILEC: MZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Programi sodelovanja mladih za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012–
2020 – sofinanciranje 2017, 2018 in 2019
POROČILO
Dosegljivi so na spletni povezavi:

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_i
n_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja/javni_razpis_za_sofinanciranje_programov_varovanja_in
_krepitve_zdravja_za_leta_2017_2018_in_2019/
Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2018: 69.000 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

MLADI IN DRUŽBA TER POMEN MLADINSKEGA SEKTORJA
6.2.1 CILJ: Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: spodbujanje konvencionalne politične participacije mladih, z
upoštevanjem načela uravnotežene zastopanosti spolov
Nosilec: MJU
Sodelujoči: URSM, lokalne skupnosti, mladinski sektor
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NOSILEC: MJU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Priprava spletnega priročnika za mlade na temo volitev in referendumov
POROČILO
Ukrep zaradi objektivnih okoliščin, lanskoletne prioritetne podpore aktivnostim v zvezi z državnozborskimi volitvami 2018, lokalnimi volitvami 2018, referendumom, pripravami na EU volitve 2019,
ob dejstvu nenadomeščenih odhodov dveh zaposlenih, dodatne odsotnosti delavke zaradi
porodniškega dopusta in dodatnih prioritetnih nalog vezanih na napotila ustavnega sodišča o odpravi
neskladnosti volilne zakonodaje, še ni bil izveden.
Kljub temu pa so bile izvedene posamezne aktivnosti v smeri spodbujanja udeležbe mladih na
volitvah in referendumih, in sicer kot so proaktivno širjenje informacij mladim o možnostih
predčasnega glasovanja in glasovanja v drugem kraju kot je njihov kraj stalnega prebivališča, in sicer
preko družabnih omrežij (FB), te informacije pa so bile posredovane tudi vsem nevladnim
organizacijam, ki sodelujejo z mladimi, prav tako pa sta bili že izvedeni dve srečanji z nevladnim
sektorjem. Glede na navedeno, predvsem ob upoštevanju, da je trenutna prioriteta uresničitev
odločbe Ustavnega sodišča iz decembra 2018 glede potrebe po spremembi meja volilnih okrajev ter
podpora organizatorjem volilne kampanje v okviru Volitev v EP 2019, se ocenjuje, da bi k pripravi
izhodišč za spletni priročnik kot tudi modula in izvedbe predavanj na temo volitev in referendumov,
lahko pristopili šele v prvi polovici leta 2020. Tudi v 2019 se bo nadaljevalo s proaktivnim razširjanjem
informacij glede alternativnih možnosti glasovanja preko družabnih omrežij, torej s poudarjeno ciljno
skupino - mladi.

NOSILEC: MJU
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI
Priprava modula (40-minutno predavanje) in izvedba predavanj (predvidoma zadnji letnik na
srednjih šolah) na temo volitev in referendumov
POROČILO
Ukrep zaradi objektivnih okoliščin, lanskoletne prioritetne podpore aktivnostim v zvezi z državnozborskimi volitvami 2018, lokalnimi volitvami 2018, referendumom, pripravami na EU volitve 2019,
ob dejstvu nanadomeščenih odhodov dveh zaposlenih, dodatne odsotnosti delavke zaradi
porodniškega dopusta in dodatnih prioritetnih nalog vezanih na napotila ustavnega sodišča o odpravi
neskladnosti volilne zakonodaje, še ni bil izveden.
Kljub temu pa so bile izvedene posamezne aktivnosti v smeri spodbujanja udeležba mladih na
volitvah in referendumih, in sicer kot so proaktivno širjenje informacij mladim o možnostih
predčasnega glasovanja in glasovanja v drugem kraju kot je njihov kraj stalnega prebivališča, in sicer
preko družabnih omrežij (FB), te informacije pa so bile posredovane tudi vsem nevladnim
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organizacijam, ki sodelujejo z mladimi, prav tako pa sta bili že izvedeni dve srečanji z nevladnim
sektorjem. Glede na navedeno, predvsem ob upoštevanju, da je trenutna prioriteta uresničitev
odločbe Ustavnega sodišča iz decembra 2018 glede potrebe po spremembi meja volilnih okrajev ter
podpora organizatorjem volilne kampanje v okviru Volitev v EP 2019, se ocenjuje, da bi k pripravi
izhodišč za spletni priročnik kot tudi modula in izvedbe predavanj na temo volitev in referendumov,
lahko pristopili šele v prvi polovici leta 2020. Tudi v 2019 se bo nadaljevalo s proaktivnim razširjanjem
informacij glede alternativnih možnosti glasovanja preko družabnih omrežij, torej s poudarjeno ciljno
skupino - mladi.

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2018 in 2019
Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:
POROČILO
V letu 2018 je Urad RS za mladino na podlagi javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela
sofinanciral skupaj 112 projektov, od tega 35 drugih nevladnih organizacij v skupni višini 500.000,50
EUR, 64 mladinskih centrov v skupni višini 650.000 EUR ter 13 nacionalnih mladinskih organizacij v
skupni višini 299.999,5 EUR.
Sredstva so bila porabljena v enaki višini kot so bila načrtovana.
Povprečna višina sofinanciranja je znašala pri nacionalnih mladinskih organizacijah 23.076 EUR, pri
drugih nevladnih organizacijah 14.285 EUR in pri mladinskih centrih 10.156 EUR.
Sofinancirani so bili programi mladinskega dela, ki so umeščeni v vsaj enega (lahko tudi več) od
področij mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS št. 42/2010) (v nadaljevanju ZJIMS):
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
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- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Prednostna področja javnega poziva so bili programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja »MLADI IN DRUŽBA« Resolucije o nacionalnem programu
za mladino 2013-2022 (Uradni list RS št. 90/2013 z dne 30.10.2013).
Predvidena/porabljeno v letu 2018: 1.450.000 EUR / 1.450.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa:
Ocenjuje se, da so bili cilji doseženi. Izboljšanje ukrepa je povezano z višino sredstev, ki so na
razpolago za sofinanciranje.

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: spodbujanje in podpiranje nekonvencionalne politične participacije
mladih
Nosilec: MJU
Sodelujoči: URSM, lokalne skupnosti, mladinski sektor
NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2018 in 2019
POROČILO
Enaka vsebina kot v prioritetnem podpodročju številka dve.
PRIORITETNO PODPODROČJE 3: spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi
Nosilec: URSM
Sodelujoči: MSS, MSLS, mladinski sektor, lokalne skupnosti

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2018 in 2019
POROČILO
Enaka vsebina kot v prioritetnem podpodročju številka dve.
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NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Rastimo skupaj 2018
POROČILO
Urad RS za mladino je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije v letu 2018 izpeljal projekt
Rastimo skupaj 2018, ki je bil tokrat osredotočen na temo stanovanjske problematike mladih. Ob tej
priložnosti je izšla tudi posebna publikacija, v kateri so zbrani vsi rezultati, dosežki ter primeri dobrih
praks projekta Rastimo skupaj 2018. V okviru projekta je bilo doseženih veliko premikov tako s strani
občin, kot tudi ostalih akterjev, ki prispevajo k zagotavljanju podpornega okolja in mehanizmov za
razvoj mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni. Občine so v tem obdobju pričele izvajati
številne ukrepe in aktivnosti za mlade, vse z namenom, da mladim nudijo možnosti, da lahko
ostanejo v domačem okolju, pri čemer je reševanje stanovanjske problematike eno
najpomembnejših, Cilj projekta je bil zbrati nekatere primere dobrih ukrepov reševanja te
problematike, ki so jih pripravile občine po Sloveniji, namen pa predstaviti različne načine, kako lahko
na ravni občine odločevalci pripomorejo k izboljšanju položaja mladih v njihovem okolju in posledično
prispevajo k bolj kakovostnemu bivanju v njihovi občini.
Pri projektu Rastimo skupaj 2018 sta sodelovala tudi Inštitut za mladinske politike in društvo Pina ter
deset občin, katerih prakse reševanja stanovanjske problematike mladih so podrobno opisane v
publikaciji.
Projekt Rastimo skupaj se bo nadaljeval tudi v letu 2019, tokrat s poudarkom na doseganju večje
informiranosti in posledično participaciji mladih v lokalnih okoljih.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 35.000 EUR / 35.000 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Cilji so bili v celoti doseženi.

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: promoviranje pomena mladinske participacije
Nosilec: URSM
Sodelujoči: mladinski sektor, MIZŠ
NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2018 in 2019
POROČILO
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Enaka vsebina kot v prioritetnem podpodročju številka dve.

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: okrepitev informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju
Nosilec: URSM
Sodelujoči: mladinski sektor
NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Vzpostavitev portala VEM-mladi
POROČILO
Urad RS za mladino je v okviru vladnega projekta Vem za mlade v letu 2018 izpeljal likovno, tehnično
in vsebinsko prenovo portala mlad.si, ki za razliko od prejšnjega portala pokriva vse informacije, ki jih
pripravlja Vlada RS in nevladni sektor, za vse mlade v Sloveniji na enem mestu. Portal smo odprli za
javnost 12.septembra.
Namen novega portala mlad.si je v prvi vrsti zagotavljanje koristnih, kvalitetnih, pravočasnih in
mladim prilagojenih informacij. Nov portal mlad.si bo tako mlade uporabnike usmerjal tudi v storitve
e-Uprave, kjer bodo lahko različne postopke od vpisa na šole in fakultete do urejanja prevozov in
bivanja opravljali kar preko spleta.
Cilj ustanovitelja Urada RS za mladino, ki je k nastajanju portala pritegnil širšo skupino sodelujočih
predstavnikov, tako s strani Vlade RS, kakor tudi s strani mladih (skupina študentov pod vodstvom
mentorja prof. dr. Jerneja Pikala) je poleg podajanja informacij tudi povezati mlade iz vse Slovenije, ki
bodo na novem portalu poleg koristnih in uporabnih informacij našli tudi novice iz sveta zabave,
dogodkov ali možnosti sodelovanja v kateri od mladinskih organizacij (prvi tovrstni E-zemljevid v
Sloveniji).
Da pa bi lahko mlade uporabnike dosegli in pritegnili njihovo pozornost, smo pripravili tudi
promocijske aktivnosti na družbenih omrežjih (FB mlad.si), katerih glavni poudarek je kratek
promocijskih film v režiji Roka Predina in pod okriljem produkcijske hiše Trunk Animation iz Londona,
oba znana po številnih grafičnih animacijah za svetovno znane naročnike.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 15.000 EUR / 15.000 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Cilji so bili
v celoti doseženi.

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
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Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2018 in 2019
POROČILO
Enaka vsebina kot v prioritetnem podpodročju številka dve.

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 zmogljivosti delovanja organizacij
v mladinskem sektorju, financiranja projektov razvoja področij mladinskega sektorja in spodbujanje
zaposlovanja v mladinskem sektorju
Nosilec: URSM
Sodelujoči: Mladinski svet Slovenije, MJU, lokalne skupnosti, druga ministrstva

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA /SISTEMSKI
Sprememba Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
POROČILO
Zakonodajne aktivnosti, ki so se v letu 2018 nekoliko upočasnile vezano na spremembe sofinanciranja
akterjev na mladinskem polju, ki jih je prinesel ZNOrg, bodo v letu 2019 spet intenzivnejše, zlasti v
smeri priprave usklajene podzakonske podlage (pravilnika o izvajanju ...) . V delovnem procesu ostaja
tudi naloga uskladitve rešitev, ki so še v dodelavi, glede na pripombe prejete v medresorskem
usklajevanju novele ZJIMS konec leta 2017.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2018 in 2019
POROČILO
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Enaka vsebina kot v prioritetnem podpodročju številka dve.

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis »ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU«
POROČILO
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 10. 11. 2017 objavilo javni razpis »Zaposlitev na
področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« (Uradni list RS, št. 63/2017).

Namen javnega razpisa je bil zaposlovanje mladih na področju mladinskega dela v mladinskem
sektorju. Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev mladih, namenjene povečevanju
zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih od 15 do vključno 29 let na
področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za
pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski
sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem
sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje
možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je potrdila izbor in sofinanciranje 113 operacij (od tega
47 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS) in 66 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS))
v skupni vrednosti 1.254.300,00 evrov (EU del 80 %: 1.003.440,00 evrov; SLO del 20 %: 250.860,00
evrov), od tega za KRVS 521.700,00 evrov, za KRZS pa 732.600,00 evrov. Pogodbena vrednost
posamezne operacije je znašala 11.100,00 evrov.
V letu 2018 se je skupaj izvajalo 110 operacij (od tega 47 v KRVS in 63 v KRZS; posamezna operacija
je trajala osem mesecev), v katerih je bilo skupaj vključenih oziroma skupaj na operacijah
zaposlenih 129 mladinskih delavcev (od tega 56 mladinskih delavcev v KRVS in 73 mladinskih
delavcev v KRZS). Od tega je bilo po izhodu iz operacije (skladno z interpretacijo kazalnika rezultata)
zaposlenih še 118 mladinskih delavcev.
Mladinski delavci so sodelovali in se usposabljali oziroma opravljali vsaj eno od naslednjih ključnih del
oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi,
izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela,
vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v
skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje
rezultatov dela mladih.
Leta 2018 so se zastavljene aktivnosti operacij zaključile, kazalniki in cilj javnega razpisa so bili
doseženi.
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Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 1.554.000 EUR / 1.195.449,23 evrov (EU del 80 %:
956.359,38 evrov; SLO del 20 %: 239.089,85 evrov), od tega 504.439,53 evrov v KRVS in 691.009,70
evrov v KRZS.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Izvajanje operacije je potekalo v skladu s terminskim, finančnim in vsebinskim načrtom.

NOSILEC: URSM
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost mladih v letih 2016–2018
POROČILO
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 41/2016, dne 10. 6. 2016, objavil javni razpis za
spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 (v nadaljevanju: javni
razpis).
Splošni cilji javnega razpisa so zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29
let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti pristopov
k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo
in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je cilj javnega razpisa tudi usposobiti
organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s
tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov
družbeno-gospodarski potencial.
Potrjen je bil izbor in sofinanciranje skupaj 18 projektov v skupni višini 4.810.294,33 EUR (EU del
80%: 3.848.235,46 EUR, SLO del 20%: 962.058,87 EUR), od tega 2.014.221,58 EUR za vzhodno
kohezijsko regijo in 2.796.072,75 EUR za zahodno kohezijsko regijo.
V letu 2016 so bila vsem upravičencem izplačana sredstva v višini 894.605,66 EUR, v letu 2017 v višini
1.968.831,38 EUR, v letu 2018 pa v višini 1.746.586,08 EUR. Skupno v vseh treh letih izvajanja je bilo
torej počrpano 4.610.023,12 EUR.
V času trajanja operacij se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega
udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako v letih od 2016 do 2018
zaposlilo 464 mladih, od tega 195 v vzhodni kohezijski regiji in 269 v zahodni kohezijski regiji.
V letu 2016 se je preko sofinanciranih projektov zaposlilo 83 mladih, od tega 28 mladih v vzhodni
kohezijski regiji in 55 mladih v zahodni kohezijski regiji. V letu 2017 se je preko sofinanciranih
projektov zaposlilo 327 mladih, od tega 142 mladih v vzhodni kohezijski regiji in 185 mladih v zahodni
kohezijski regiji. V letu 2018 se je preko sofinanciranih projektov zaposlilo 204 mladih, od tega 83
mladih v vzhodni kohezijski regiji in 121 mladih v zahodni kohezijski regiji. Skupno se je torej
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zaposlilo 614 mladih, od tega 253 mladih v vzhodni kohezijski regiji in 361 mladih v zahodni
kohezijski regiji.
Predvideno/porabljeno v letu 2018: 1.924.117,74 EUR / 1.746.586,08 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa:
Izvajanje operacije poteka v skladu s terminskim, finančnim in vsebinskim načrtom. V letu 2018 se
zaključijo zastavljene aktivnosti ter dosežejo cilji in kazalniki operacije. Z izvajanjem projektov javnega
razpisa se je od začetka izvajanja projekta do konca leta 2017 zaposlilo 360 mladih udeležencev iz
ciljne skupine.

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: zagotavljanje geografsko usklajenega razvoja organizacij v
mladinskem sektorju in delovanja neorganizirane mladine
Nosilec: URSM
Sodelujoči: Mladinski svet Slovenije, MNZ, lokalne skupnosti
NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2018 in 2019
POROČILO
Enaka vsebina kot v prioritetnem podpodročju številka dve.

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: ustvarjanje zmogljivosti za kakovostno mladinsko delo in
vzpostavitev nacionalnega sistema usposabljanja in izobraževanja za mladinske delavce in mladinske
voditelje
Nosilec: URSM
Sodelujoči: mladinski sektor, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, lokalne skupnosti
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.
PRIORITETNO PODPODROČJE 9: infrastrukturne dejavnosti v mladinskem sektorju
Nosilec: URSM
Sodelujoči: lokalne skupnosti, mladinski sektor
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.
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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: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Sofinanciranje delovanja nacionalne agencije za program Erasmus+: Mladi v akciji
POROČILO
V Sloveniji naloge nacionalne agencije za program Erasmus+: Mladi v akciji opravlja Zavod za razvoj
mobilnosti mladih (MOVIT), katerega delovanje sofinancira tudi URSM. Zavod MOVIT spodbuja k
mednarodni mobilnosti mladih predvsem z različnimi ključnimi akcijami programa Erasmus+: Mladi v
akciji ter nudi možnost udeležbe v mednarodnih projektih in usposabljanjih mladinskih voditeljicam
in voditeljem ter mladinskim delavkam in delavcem.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 467.530 EUR / 467.530 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Cilji so bili v celoti doseženi.

6.2.4 CILJ: Okrepitev segmenta raziskav in analiz na področju mladine

PRIORITETNO PODPODROČJE 11: vzpostavitev nacionalne organizacije za raziskovanje mladine
Nosilec: URSM
NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Portal Evropske komisije za spremljanje mladinskih politik Youth Wiki
POROČILO
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V letu 2018 so se na nacionalnih ravneh posodabljali podatki o nacionalnih strukturah, politikah in
ukrepih na področjih, ki jih zajema orodje: Upravljanje mladinske politike, prostovoljske aktivnosti,
zaposlovanje in podjetništvo, socialna vključenost, participacija, izobraževanje in usposabljanje,
zdarvje in dobro počutje, ustvarjalnost in kultura ter mladi in svet. Posamezna poglavja zajemajo
analizo obstoječih zakonov, strategij, resolucij, programov in ukrepov mladinskih politik ter drugih
javnih politik, ki vplivajo na položaj mladih neposredno ali posredno. Slednje vključuje tudi podatke o
informacijskih portalih, vzpostavljenih mehanizmih za spodbujanje mladinske politike (kot so
mehanizmi za medresorsko sodelovanje, mehanizmi za sodelovanje z mladimi, ipd.), publikacijah,
priročnikih in drugih obstoječih rezultatih izvajanja javnih politik, ki vplivajo na položaj mladih. Izvršna
agencija Evropske komisije je v letu 2018 opravila evalvacijo posameznih poglavij, pri čemer so bile
pripombe upoštevane pri posodabljanju vsebine. V letu 2018 so bila prevedena tudi vsa poglavja v
slovenski jezik in prevodi objavljeni na spletni strani http://www.movit.si/movit/youth-wiki/. V letu
2018 se je začela izvajati tudi promocija, na EU ravni in na nacionalnih ravneh. V Sloveniji smo
pripravili več dogodkov, predstavitev, elektronske novice in spletno podstran.
Predvidena/porabljena sredstva v 2018: 26.778,80 EUR/26.778,80 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: Cilji so bili
doseženi.

6.2.5 CILJ: Spodbujanje prostovoljstva med mladimi

PRIORITETNO PODPODROČJE 12: spodbujanje, promocija in podpiranje prostovoljstva med mladimi
Nosilec: URSM
NOSILEC: URSM
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2018 in 2019
POROČILO
Enaka vsebina kot v prioritetnem podpodročju številka dve.

6.2.6 CILJ: Spodbujanje trajnostnega načina družbenega delovanja s
poudarkom na prehodu v nizkoogljično družbo in zeleno gospodarstvo
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PRIORITETNO PODPODROČJE 13: spodbujanje razumevanja sprememb, ki vplivajo na delovanje
svetovnega ekosistema, in zavesti o pomenu trajnostnega okoljskega delovanja
Nosilec: MOP
Sodelujoči: vsa ministrstva in vladne službe
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.
PRIORITETNO PODPODROČJE 14: spodbujanje celostnega razumevanja trajnostnega razvoja s
poudarkom na trajnostnem delovanju za prehod v nizkoogljično družbo (preseganje prevlade
ekoloških tem v razumevanju trajnostnega razvoja)
Nosilec: MOP
Sodelujoči: vsa ministrstva in vladne službe
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.

6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priložnostmi

PRIORITETNO PODPODROČJE 15: izboljšati in okrepiti programe, ki spodbujajo in podpirajo socialno
vključenost mladih z manj priložnostmi
Nosilec: MDDSZ
Sodelujoči: MIZŠ, socialni partnerji
NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, področje otroci in mladostniki, ki so
prikrajšani za primerno družinsko življenje, in mladostniki s težavami v odraščanju in področje
socialno vključevanje Romov
POROČILO
Javni in razvojni socialnovarstveni programi s področja otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za
primerno družinsko življenje, in mladostniki s težavami v odraščanju, ki vključujejo dnevne centre za
otroke in mladostnike s terenskim delom ter dnevne centre za otroke in mladostnike, ki vključujejo
tudi svetovanje. Javni in razvojni socialnovarstveni programi s področja socialnega vključevanja
Romov pa vključujejo dnevne centre za romske otroke in mladostnike.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
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V letu 2018 je bilo sofinanciranih 25 programov za otroke in mladostnike ter 3 programi za socialno
vključevanje Romov.

Javni socialnovarstveni programi za otroke in mladostnike v l. 2018

izvajalec

leto
zaključka
sof.

program

Zveza
prijateljev
Slovenije

mladine Nacionalna mreža TOM (telefon za 2019
otroke in mladostnike)

Center za socialno delo Ilirska Dnevni center Sonček
Bistrica
Društvo
mladim

center

za

sof. leto 2017
in 2018

46.750,00

2019

42.350,00

pomoč Svetovalnica za mlade s podpornimi 2019
programi

84.700,00

Zavod
MISSS-Mladinsko Skupaj v skupnosti
informativno
svetovalno
središče Slovenije

2015

46.750,00

Društvo za preventivno delo

Mladinske delavnice

2015

87.400,00

Center za socialno delo Kranj

Center za socialno delo Kranj- 2015
Škrlovec - dnevni center za mlade in
družine

31.735,00

Društvo
za
razvijanje Dnevni center za otroke
prostovoljnega dela Novo
mesto

2023

59.400,00

delo Mladinsko središče Vič-Rudnik - 2018
Integracija socialno izključenih
otrok in mladostnikov

34.096,60

Društvo za delo z mladimi Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja 2019
"Žarek"
ulica

42.350,00

Center za socialno delo Nova Dnevni center Žarek
Gorica

2019

26.154,70

in 2019

46.750,00

Center za socialno
Ljubljana Vič-Rudnik

Center za socialno delo Škofja Dnevni center za
Loka
mladostnike DCŮ

otroke
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Center za socialno delo Tržič

Mladinski center Tržič

Center za socialno delo Koper

Dnevni center za
mladostnike Koper

ARS VITAE, društvo za razvoj in Dnevni center
izvajanje programov pomoči
mladostnike

za

2019

32.657,60

otroke

in 2019

42.058,72

otroke

in 2019

31.000,00

Zavod Salesianum OE Skala

Mobilni mladinski center Skala

2020

56.100,00

Center za socialno delo Trebnje

Kher Šu beši

2020

39.900,00

in 2023

27.709,70

2023

46.750,00

2024

70.200,00

Center za
Postojna

socialno

delo Dnevni center za
mladostnike Postojna

Škofijska Karitas Koper

otroke

Popoldan na cesti

Društvo
za
razvijanje Dnevni center za romske otroke
prostovoljnega dela Novo
mesto
Skupaj

894.812,32

Razvojni socialnovarstveni programi za otroke in mladostnike v l. 2018

izvajalec

Program

Center za socialno delo Ljubljana Moste- Skupnostni program za mlade
Polje

214.500,00

Center za socialno delo Idrija

DC za otroke in mladostnike

14.950,00

CSD Žalec

DC Podmornica otroke in mladostnike

29.008,00

CSD Murska Sobota

DC za otroke in mladostnike Kekec

24.714,84

CSD Maribor

Pika. Dnevni
mladostnike

CSD Ruše

DC za otroke in mladostnike

Skupaj

center

za

otroke

in 44.850,00

14.950,00
342.972,84

Programi socialnega vključevanja Romov
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Izvajalec

sof. V letu 2017 in
2018

program

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Dnevni center za romske otroke
Novo mesto

70.200,00

Center za socialno delo Trebnje

39.900,00

Raziskovalno izobraževalno
Dvorec Rakičan

Kher Šu beši
središče Zeleno in zdravo
Romov - ZZ ROM

vključevanje 23.650,00

Skupaj

133.750,00

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu:
‒

število programov,

‒

število uporabnikov.

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 1.117.568 EUR/ 476.722,00 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O
POROČILO
S programom sledimo ciljem večje socialne vključenosti mladih z manj priložnostmi, saj večina
udeležencev prihaja iz socialno šibkejšega okolja.
Gre za program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do
dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje in niso zaposleni oziroma je zelo mogoče, da
šolanja ne bodo uspešno zaključili, za približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanje v
družbi, ki temelji na pridobivanju ključnih kompetenc – predvsem na učenju učenja ter
samoiniciativnosti in podjetnosti.
To je edini program v Sloveniji, ki se ukvarja s problematiko predčasne opustitve šolanja mladih in
posledično njihove brezposelnosti, v okviru katerega se posameznik obravnava individualno glede na
njegov življenjski položaj in izobrazbo.
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Cilj programa je tudi načrtno povezovanje različnih deležnikov na trgu dela (območne enote ZRSZ,
CSD, delodajalci, mnenjski voditelji iz lokalnega okolja ipd.), ki udeležencu lahko na različne načine
pomagajo pri uresničevanju njegovih ciljev, vključno s sočasnim vključevanjem v druge ukrepe
aktivne politike zaposlovanja, ki so primerni za to ciljno skupino, in sodelovanje z njimi. To bo
prispevalo k večji učinkovitosti programa.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 so bile v aprilu na novo podpisane pogodbe z izvajalci programa za dve leti. Nova izvajalca
sta v Ljubljani (Geoss) in Velenju (Društvo za razvoj človeških virov in socialnega kapitala Naprej). Do
sklenitve nove pogodbe pa zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ni prišlo z Zavodom Bob
(Ljubljana) in Posoškim razvojnim centrom (Tolmin). V letu 2018 je bilo 550 vključitev mladih.
Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
-

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

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 2.478.518,10 EUR/ 1.585.785,28 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Ukrep se izvaja uspešno. Trenutno je v teku tudi evalvacija programa, tako da se bo lahko na podlagi
tega ocenilo, ali je potrebno na operaciji kaj spremeniti.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Vključevanje dolgotrajno brezposelnih mladih v programe javnih del
POROČILO
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in so namenjena tudi aktiviranju
dolgotrajno brezposelnih mladih, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci
brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter
spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
Pozitivni učinki javnih del se kažejo predvsem na prehodu mladih iz pasivnosti v aktivnost, torej v
pridobitev »delovne kondicije«, kar pozitivno vpliva na povečanje njihove zaposljivosti.
Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
V letu 2018 je bilo v javna dela vključenih 652 mladih dolgotrajno brezposelnih z namenom socialne
in delovne aktivacije.
Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu:
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 4.500.000 EUR / 3.005.000 EUR*
*Programi javnih del so namenjeni dolgotrajno brezposelnim osebam, prijavljenim pri ZRSZ. Višino
porabljenih sredstev za program se ne spremlja glede na starost vključenih, zato je naveden znesek
ocena porabljenih sredstev, na podlagi števila vključenih mladih do 29 leta starosti v letu 2018.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Pozitivni učinki javnih del se kažejo predvsem v prehodu mladih, ki so v evidenci brezposelnih oseb
prijavljeni več kot 12 mesecev, iz pasivnosti v aktivnost torej v pridobitev »socialne in delovne
kondicije«, kar pozitivno vpliva na povečanje njihove zaposljivosti oziroma njihov ponovni vstop na
trg dela.

NOSILEC: MDDSZ
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE (Svetovalci
za dolgotrajno brezposelne mlade)
POROČILO
Namen ukrepa je izboljšanje kakovosti svetovalnih procesov in povečanje dostopnosti storitev
Zavoda RS za zaposlovanje uporabnikom storitev, zlasti dolgotrajno brezposelnim mladim in mladim
iskalcem zaposlitve. Ukrep se izvaja kot dodatna zaposlitev ter povečanje usposobljenosti in
kompetenc zaposlitvenih svetovalcev na Zavodu RS za zaposlovanje na področju inovativnih
pristopov svetovalnega dela z brezposelnimi mladimi ter njihove krepitve zmožnosti za načrtovanje in
učinkovito vodenje vseživljenjske karierne orientacije. Naloga zaposlitvenih svetovalcev je povezovati
mlade s partnerji in deležniki v lokalnem okolju s ciljem informirati mlade brezposelne o različnih
priložnostih za usposabljanje, izobraževanje ali zaposlitev.
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Izvedeno v letu 2018 (oz. do zaključka projekta):
-

izvajanje osnovnega in poglobljenega svetovanja ter vodenje svetovalnega procesa glede na
specifične potrebe ciljne skupine projekta,

-

podpora in spremljanje izvajanja zaposlitvenih aktivnostih ciljne skupine ter spodbujanje
njihovega kariernega razvoja,

-

priprava in izdelava ocen stanja dolgotrajno brezposelnih oseb ter izdelava integracijskih
načrtov,

-

posredovanje na aktualna prosta delovna mesta, priprava kandidatov na razgovore pri
delodajalcih ter zastopanje oseb na razgovorih pri delodajalcih,

-

informiranje in napotitev v storitev »Priprava na zaposlitveni razgovor«,

-

izvedba zaposlitvenih sejmov,

-

aktivnosti za izvajanje, vključevanje in spremljanje brezposelnih v programih javnih del ter
socialne aktivacije,

-

sodelovanje z organizacijami iz lokalnega okolja, obiski delodajalcev, udeležba na dogodkih v
lokalnem okolju,

-

sodelovanje pri izvedbi EU dneva za delodajalce,

-

sodelovanje pri Akcijskem načrtu za zmanjševanje deficita kadrov na področju kovinarstva,

-

izvajanje kratkih modularnih delavnic in informativnih seminarjev,

-

srečanja svetovalcev, zaposlenih na projektu, izmenjava idej in predlogov,

-

nakup knjig Ranljive skupine na trgu dela kot pripomoček pri delu svetovalcev.

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 703.125 EUR/ 690.080 EUR
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov:
Do leta 2023 naj bi se število posvetovanj znižalo, da bi svetovalci lahko opravili bolj poglobljeno in
kakovostno obravnavo z brezposelnimi osebami. Dosedanji ukrepi in boljša gospodarska situacija sta
k nižji stopnji prijavljenih brezposelnih oseb pri ZRSZ pripomogli hitreje od pričakovanj.

KULTURA, USTVARJALNOST, DEDIŠČINA IN MEDIJI

7.2.1 CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in participacijo
mladih v kulturi
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PRIORITETNO PODPODROČJE 1: zagotoviti pogoje za krepitev participacije mladih v kulturi
Nosilca: MIZŠ in MK
NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
KULTURNI BAZAR
POROČILO
Jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 je obiskalo:
– okrog 1000 strokovnih delavcev iz vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije, študentov,
predstavnikov kulturnih in drugih ustanov (zdravje …), ki so se udeležili celodnevnega strokovnega
usposabljanja,
– več kot 500 otrok, učencev in dijakov ter drugih obiskovalcev, ki so si ogledali razstavne prostore,
predstave, razstave in sodelovali na delavnicah.
Na Kulturnem bazarju 2018 je:
– sodelovalo več kot 300 kulturnih ustanov iz vse Slovenije, ki so na razstavnih prostorih predstavile
svojo bogato ponudbo za otroke in mladino,
– v okviru strokovnega usposabljanja v enem samem dnevu potekalo več kot 50 kulturno-vzgojnih
dogodkov,.
– pri izvedbi dogodkov in na razstavnih prostorih sodelovalo več kot 400 kulturnih delavcev iz vse
Slovenije ter strokovnih delavcev iz partnerskih resorjev (zdravje, kmetijstvo in prehrana, okolje in
prostor).
V letu 2018 je bilo v okviru projekta Kulturni bazar izvedeno prvo nacionalno srečanje registriranih
koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov
in lokalnih skupnosti. Srečanja se je udeležilo okrog 150 koordinatorjev iz vse Slovenije. Cilj
strokovnega srečanja je gradnja mreže nacionalnih koordinatorjev, večje partnersko sodelovanje med
vzgojno-izobraževalnimi zavodi na tem področju ter povezovanje (kreativna partnerstva) s kulturnimi
ustanovami in ustvarjalci. Primeri dobrih praks, ki so se predstavili na nacionalnem srečanju, kažejo
kako pomembno je načrtno delo na tem področju in kako lahko to prispeva tako k inovativnejšemu in
ustvarjalnemu učnemu okolju kot tudi h kakovostnemu, ustvarjalnemu in zdravemu načinu
preživljanja prostega časa otrok in mladih, pri čemer je ključnega pomena tudi podpora lokalnih
skupnosti. Registrirani koordinatorji prejemajo v okviru projekta Kulturni bazar redna mesečna
obvestila o aktualnih dogodkih na področju kulturno-umetnostne vzgoje.
Projekt Kulturni bazar vključuje tudi spletno stran www.katalog.kulturnibazar.si, kjer se vsako leto
aktualizira e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje. Katalog omogoča strokovnim delavcem
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VIZ, pa tudi mladim ter tistim, ki načrtujejo različne prostočasne dejavnosti za mlade (vodje
programov v mladinskih centrih in drugih nevladnih ustanovah, staršem …) pregled nad kakovostno
ponudbo za mladino v kulturnih ustanovah po vsej Sloveniji. Različni iskalniki, ki ponujajo možnost
iskanja glede na starostno stopnjo, regijo, področje kulture …, lahko uporabnikom olajšajo
dostopnost do kakovostnih kulturnih vsebin (omogočajo tudi izbor brezplačnih dogodkov).
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 53.155 EUR /53.155 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa:
Cilji so bili doseženi.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju glasbe in baleta
POROČILO
Ministrstvo za kulturo podpira mlade profesionalne glasbenike na različne načine. S spodbujanjem
vključevanja v umetniške programe sofinanciranih javnih zavodov ter izvajalcev na večletnih
programskih ter projektnih razpisih. Preko razpisov za delovne štipendije in avtorske projekte na
enoletnem nivoju financiranja. Ministrstvo se zaveda pomena tudi vključevanja mladih glasbenikov v
profesionalno sfero mednarodnega delovanja in spodbuja povezovanje kulturnih producentov, ki
preko formiranja mreže koncertnih prizorišč lažje zagotavljajo postprodukcijo projektov obetavnih
mladih glasbenikov. V zadnjem letu je bilo organiziranih nekaj pomembnih posvetov in iniciativ. Zlasti
velja omeniti pobudo Več prostora za mlade glasbenike, ki je odprla diskurz o problematiki
angažmaja mladih profesionalcev, zlasti po zaključku njihovega študija. Iniciativa združuje umetniške
vodje nacionalnih in lokalnih javnih zavodov, kulturne producente nevladnega sektorja, predstavnike
glasbenih založb, Akademije za glasbo in dveh Konservatorijev in je v fazi detektiranja problematike
in usklajevanja mnenj relevantnih akterjev. Platforma MENT se je v zadnjih dveh letih razvila v
pomembnega akterja na področju mednarodne uveljavitve in zastopanosti mladih glasbenih skupin.
V letu 2017 je v sodelovanju z Radiotelevizijo Slovenija stekel javni poziv Imamo novo glasbo, ki je
spodbujanju zlasti mlajših avtorjev k pisanju novih skladb. V letu 2018 se projekt ni izvajal, ker za
izvedbo ni bilo zagotovljenih sredstev. Društvo KAPA skrbi za razvoj in promocijo mladih bendov in
prireja kakovostne produkcijske, DJ delavnice in delavnice rapanja za otroke. Na področju
improvizirane glasbe je dejaven Zavod SPLOH, ki skrbi za rednost dogodkov ter povezovanje z drugimi
akterji na improvizirani sceni. Na področju baleta Ministrstvo za kulturo sofinancira program Društva
baletnih umetnikov Slovenije, ki kot krovna organizacija na področju baleta skrbi za razvoj mladih
kadrov, podeljuje stanovske nagrade in svojo dejavnost umešča v oba nacionalna javna zavoda.
Zborovstvo in inštrumentalna dejavnost sta najbolj razširjeni obliki na področju ljubiteljskih
dejavnosti v Sloveniji. V otroških in mladinskih pevskih zborih se udejstvuje več kot 25.000 mladih.
JSKD omogoča strokovno spremljanje njihovih nastopov na treh ravneh; na območni ravni se lahko
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predstavi vsak otroški in mladinski pevski zbor, na regijski ravni izbrani zbori, ki presegajo lokalno
raven, na državni in mednarodni ravni pa zbori, ki Republiko Slovenijo predstavljajo kot najboljši
zbori. Med pomembnejše projekte v letu 2018 sodi izvedba 25. Zborovskega tekmovanja Naša pesem
2018, ter 26. revija otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje ob Savi.

V letu 2018 so bila izvedena tudi regijska tekmovanja otroških in mladinskih zborov 2018, na katera
se je prijavilo skoraj 100 zborov. To sporoča, da ti koncerti veliko doprinesejo k nadaljnji kvalitetni
rasti zborov in razvoju dejavnosti.
Izveden je bil še projekt Potujoča muzika, ki je izobraževalni projekt in vsebuje izdajo nove notne
zbirke za mladinske zbore ter istoimenski koncert. Ta spada v množico prireditev po svetu, ki so
organizirane na svetovni dan zborovske glasbe (2. nedelja v decembru), in je največja temu
namenjena prireditev v Sloveniji.
JSKD izvaja tudi izobraževanja za dirigente in zborovodje otroških in mladinskih zborov ter
inštrumentalnih sestavov, v okviru založniškega programa pa omogočamo izdajanje nove notne
literature in zgoščenk.
Na področju inštrumentalne glasbe je bilo v letu 2018 organizirano več prireditev – 38. državno
tekmovanje slovenskih godb na prvi in tretji težavnostni stopnji (v sodelovanju z Zvezo Slovenskih
godb), 8. mednarodno tekmovanje mladinskih godb (v sodelovanju z Zvezo Slovenskih godb), 38.
srečanje tamburaških in mandolinskih skupin Slovenije, 8. državno tekmovanje manjših
inštrumentalnih sestavov ter ROCK VIZIJE ̶ Festival mladinskih gledaliških in rock skupin Slovenije. V
organizaciji JSKD pa potekajo tudi številna izobraževanja in tabori – največji med njimi je Poletni tabor
mladih godbenic in godbenikov, Musica Creativa, ki že vrsto let poteka v Izoli.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 350.000 EUR / 350.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program za mlade na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
POROČILO
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti najmanj polovico vsega programa, ki ga izvaja, namenja mladim.
Za aktualnost in približevanje umetnosti mladim se v programe vključujejo novosti, predvsem na
regijski ravni. Na ta način se mladi lahko predstavljajo z zanimivimi novimi programi (npr. Festival
Vizije – festival mladinske kulture, Ringaraja 2018, državno srečanje otroških folklornih skupin,
Festival neodvisnega filma Slovenije, 54. srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije,
Živa 2018 – festival plesne ustvarjalnosti mladih, Opus 1 – plesna miniatura 2018, 26. državno in 10.
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mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev, 31. Roševi dnevi, srečanje izbranih mladih
literatov 8. in 9. razredov, Urška 2018 – Festival mlade literature, Teden ljubiteljske kulture 2018.
Izvedba programa prireditev za otroke in mladino se izvaja na vseh umetnostnih področjih:
zborovstvo, gledališče in lutke, literatura, instrumentalna glasba, folklora plesa, film in likovna
dejavnost. Program se izvaja v sodelovanju s šolami, na prireditvah se predstavijo vse šolske skupine.
Med pomembnejše projekte na tem področju sodi Kulturna šola, ki povzema prizadevanja JSKD na
področju kulturne vzgoje. Zaključna prireditev Kulturne šole je bila v letu 2018 izvedena v Mariboru.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
število programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade: V letu 2018 je bilo na območni
in regijski ravni izvedenih 246 prireditev z 9.350 udeleženci, na državni in mednarodni ravni pa 22
prireditev z 2.500 mladimi.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 150.000 EUR / 150.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Kulturna šola
POROČILO
Kulturna šola krepi ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih
umetnostnih področjih, podpira kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, spodbuja
izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem
kulturnem področju ter motivira šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z
namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. V okviru kulturne šole so
bile v letu 2018 izvedene delavnice za mentorje ter program za župane in ravnatelje. Na poziv šolam
k prijavi za naziv »kulturna šola« se je prijavilo 75 šol. Uspešno je bila izvedena tudi zaključna
prireditev v Mariboru, na kateri je razglašena kulturna šola leta, ki se je je udeležilo več kot 150
učencev in 75 mentorjev.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 10.000 EUR / 10.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
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Štipendije za specializirane poklice v kulturi
POROČILO
V letu 2018 je bil iz integralnega proračuna objavljen razpis za štipendije, in sicer Javni razpis za
financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v študijskem
letu 2018/19. Podeljenih je bilo 17 štipendij. Štipendije so večletne in sicer se podelijo do konca ene
stopnje študija (število podeljenih je torej odvisno od zaključkov večletnih štipendij). V letu 2018 so
bili objavljeni tudi trije razpisi za štipendije za specializirane poklice v kulturi, ki so se sofinancirali iz
kohezijskih sredstev (PN 10.1- Štipendije za specializirane poklice v kulturi),
1. razpis: JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2017/2018
Dodeljenih je bilo 9 štipendij za podiplomski študij, od tega 7 za vzhodno kohezijsko regijo, 2 za
zahodno. Gre za večletne štipendije. V letu 2018 je bilo skupno porabljeno za teh 9 štipendij:
70.308,00 €, od tega 27.342,00 € za vzhod in 7.812,00 € za zahod.
Na razpisu je bilo za leto 2018 razpoložljivih (okvirna vrednost): 409.164,00 €.

2. razpis: JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2018/2019
Dodeljenih je bilo 7 štipendij za usposabljanje v tujini (v trajanju od 3 do 12 mesecev), od tega 3 za
vzhodno statistično regijo in 4 za zahodno.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za proračunsko leto 2018 je bila 42.000,00 €, od tega
je bilo porabljeno 0,00 €.

3. razpis: JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2018/2019 ZA
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
Dodeljenih je bilo 22 štipendij za podiplomski študij v tujini, od tega 8 za vzhodno kohezijsko regijo in
14 za zahodno.
Vse pogodbe so večletne. Črpanje sredstev za te štipendije je predvideno šele v proračunskem letu
2019.

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 448.580 EUR / 448.580 EUR iz integralnega proračuna.
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: V letu
2018 je bil objavljen razpisa iz integralnih sredstev, razdeljena so bila sredstva iz integralnih sredstev,
kjer so bili cilji doseženi. Prav tako je bil objavljen razpis iz kohezijskih sredstev.
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NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Program za mlade na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
POROČILO
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti najmanj polovico vsega programa, ki ga izvaja, namenja mladim.
Za aktualnost in približevanje umetnosti mladim se v programe vključujejo novosti, predvsem na
regijski ravni. Na ta način se mladi lahko predstavljajo z zanimivimi novimi programi (npr. Festival
Vizije – festival mladinske kulture, Ringaraja 2018, državno srečanje otroških folklornih skupin,
Festival neodvisnega filma Slovenije, 54. srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije,
Živa 2018 – festival plesne ustvarjalnosti mladih, Opus 1 – plesna miniatura 2018, 26. državno in 10.
mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev, 31. Roševi dnevi, srečanje izbranih mladih
literatov 8. in 9. razredov, Urška 2018 – Festival mlade literature, Teden ljubiteljske kulture 2018.
Izvedba programa prireditev za otroke in mladino se izvaja na vseh umetnostnih področjih:
zborovstvo, gledališče in lutke, literatura, instrumentalna glasba, folklora plesa, film in likovna
dejavnost. Program se izvaja v sodelovanju s šolami, na prireditvah se predstavijo vse šolske skupine.
Med pomembnejše projekte na tem področju sodi Kulturna šola, ki povzema prizadevanja JSKD na
področju kulturne vzgoje. Zaključna prireditev Kulturne šole je bila v letu 2018 izvedena v Mariboru.
Kazalniki v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu:
število programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade: V letu 2018 je bilo na območni
in regijski ravni izvedenih 246 prireditev z 9.350 udeleženci, na državni in mednarodni ravni pa 22
prireditev z 2.500 mladimi.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 150.000 EUR / 150.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.
Ocena beleženja učinkovitosti ukrepov glede na doseganje ciljev in spremljanja kazalnikov: /

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Kulturna šola
POROČILO
Kulturna šola krepi ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih
umetnostnih področjih, podpira kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, spodbuja
izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem
kulturnem področju ter motivira šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z
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namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. V okviru kulturne šole so
bile v letu 2018 izvedene delavnice za mentorje ter program za župane in ravnatelje. Na poziv šolam
k prijavi za naziv »kulturna šola« se je prijavilo 75 šol. Uspešno je bila izvedena tudi zaključna
prireditev v Mariboru, na kateri je razglašena kulturna šola leta, ki se je je udeležilo več kot 150
učencev in 75 mentorjev.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 10.000 EUR / 10.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotoviti mladim pogoje za boljšo dostopnost do kulturne dediščine
in njihovo aktivno vključevanje v dediščinske projekte
Nosilca: MIZŠ in MK
NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neposredni poziv direktorjem javnih zavodov k predložitvi programa dela, ki vključuje tudi vsebine
namenjene boljši dostopnosti do kulturne dediščine mladim za dvig splošnih kompetenc
POROČILO
Ministrstvo za kulturo je v skladu s postopkom izvedbe neposrednega poziva, dodelilo javnim
zavodom s področja varstva premične kulturne dediščine proračunska sredstva za izvajanje nalog
muzejske javne službe za leto 2018. V obseg financiranih nalog sodi tudi realizacija programskih
vsebin za ciljno skupino mladih (npr. 12 % vseh izvedenih programov v državnih muzejih je
namenjenih mladim). Realizacija vsebin (npr. državni muzeji - 80 programov za mlade in udeleženih
17.352 mladih) je potekala v skladu s potrjenimi programi dela muzejev, prav tako tudi skladno
poraba odobrenih proračunskih sredstev.
Ministrstvo za kulturo od leta 2014, z namenom boljšega in sistematičnega spremljanja izvajanja
vsebin za mlade, beleži izvajanje aktivnosti tudi v letnih poročilih muzejev. Ugotavlja se, da kustosi
pedagogi uspešno pripravljajo in izvajajo programske vsebine, namenjenih specifičnim potrebam
mladih obiskovalcev. Cilji tovrstnih programov omogočajo mladim spoznavanje delovnega okolja
muzeja, muzejskih poklicev in razvijanje možnosti za samostojno raziskovanje. Iz podatkov povzetih iz
letnih poročil muzejev je mogoče sklepati, da so najbolj uspešni in obiskani programe tisti, pri katerih
mladi obiskovalec ni le opazovalec, ampak tudi aktiven deležnik. Za izboljšanje metod dela in uvajanja
novih praks se muzeji uspešno povezujejo s srednjimi šolami in fakultetami ter vzpostavljajo
medsebojna sodelovanja (npr. izvajanje obveznih izbirnih vsebin v muzejih, priprave na maturitetne
izpite, mentorstvo kustosov pri seminarskih in raziskovalnih nalogah…). Veliko pozornosti namenjajo
kustosi pedagogi tudi aktivnemu vključevanju mladih v izvajanje programov javne muzejske službe.
Mladim dajejo v muzejih tudi možnost, da kreativno sodelujejo pri razstavnih projektih, pripravah in
izvedbah pedagoških delavnic za otroke ter opravljajo tehnično pomoč pri postavitvah razstav.
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Po podatkih iz letnih poročil muzejev je razvidno, da se največ srednješolcev udeležuje pedagoških
programov v Tehniškem muzeju Slovenije (Dnevi znanosti in tehnike), Narodni galeriji (evropski
projekt Prisluhni Mi/Hear Me), Muzeju novejše zgodovine Slovenije (intenziven pregled slovenske
zgodovine 20. stoletja, vključene v evropske in svetovne okvire), Prirodoslovnem muzeju Slovenije
(mentorstvo pri pripravi seminarskih in raziskovalnih nalog) in Slovenskem etnografskem muzeju
(pogovori, okrogle mize, ogledi filmov, socialne igre). Na temo izvajanja programov za mlade je
pristojna sekretarka za področje državnih muzejev, pripravila in predstavila tudi strokovni članek z
naslovom Kako srednješolcem približati muzej?, ki je bil predstavljen na, II. strokovno /znanstveni
mednarodni konferenci Šola in muzeji v Evropskem letu kulturne dediščine, v organizaciji EDUCA –
Zavod za izobraževanje, založništvo, raziskovanje in svetovanje Nova Gorica, 23. in 24.3.2018,
Ljubljana.
Preko Javnega razpisa za izbiro izvajalcev javnih kulturnih programov na področju kulturne dediščine,
ki jih je v letih 2018–2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, so
bili sofinancirani programi devetih izvajalcev, in sicer nevladnih organizacij s področja varstva
kulturne dediščine. V programe stanovskih društev so vključene tudi strokovne vsebine namenjene
študentom s področja etnologije, umetnostne zgodovine, konservatorstva-restavratorstva in
arheologije.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: vsebine se izvajajo v okviru financiranja nalog javne
muzejske službe, zato točnih zneskov ni mogoče navajati.
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi, učinkovitost se povečuje.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Teden kulturne dediščine
POROČILO
Šesti Teden kulturne dediščine je potekal v sklopu 28. dnevov evropske kulturne dediščine pod
skupno temo Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost, ki se je izkazala kot izjemno zanimiva
in aktualna za mlade. Temo so pod vodstvom mentorjev dobro raziskali iz zelo različnih vidikov in na
zanimive načine predstavili kulturno dediščino. Pozimi leta 2018 smo kot pripravo na jesenske
dogodke izvedli 6 regionalnih srečanj v Sloveniji in eno za slovenske zamejce v Tržaški pokrajini, na
katerih smo več kot 500 strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov predstavili temo Naša
dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. Vse srednje šole in gimnazije, ki so sodelovale pri
projektu, so upoštevale vodila TKD in se povezovale z dediščinsko stroko. V izvedbi otvoritvenega dne
na Bledu je pri celoviti predstavitvi različnih vidikov in zvrsti kulturne in naravne dediščine Bleda in
okolice, sodelovala celotna lokalna skupnost, široka paleta institucij in društva, z aktivno udeležbo
vrtca in osnovne šole. V okviru celotnega projekta je bilo izvedenih 30 dejavnosti, ki so vključevale
aktivno sodelovanje mladih, vključenih je bilo 17 srednjih šol in gimnazij ter skupaj 2.900 mladih.
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Televizija Slovenija je pripravila posebno oddajo Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost, v
okviru katere so mladi mariborske srednje šole predstavili svoje delo.
Kazalniki v NPM, ki jih upošteva ukrep/instrument:
–

število izvedenih dejavnosti, ki vključujejo aktivno sodelovanje mladih: 30

–

število vključenih srednjih šol in gimnazij: 17

–

število vključenih mladih: 2.900

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 3.500 EUR /3.500 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: zagotoviti pogoje za večjo dostopnost aktivnega kulturnega
ustvarjanja za mlade v smislu kontinuirane oblike neformalnega izobraževanja za različna
umetnostna področja
Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: JSKD
NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Izobraževanja gledališke pedagogike
POROČILO
Pomemben segment izobraževalnega programa v okviru JSKD predstavljajo gledališke delavnice in
seminarji. Seminarje in delavnice se organizira v štirih terminih: spomladanske in jesenske gledališke
delavnice, poletne gledališke in lutkovne delavnice za mentorje in vodje gledaliških in lutkovnih
skupin ter mednarodne poletne gledališke delavnice. Na seminarjih – delavnicah, na katerih
predavajo vrhunski gledališki strokovnjaki iz Slovenije in tujine, se skuša skozi vse leto zaobjeti vsa
področja gledališča in tako na praktičen način posredovati znanje članom društev.
V sklopu različnih šol, delavnic in v okviru festivalov je bilo v letu 2018 izvedenih 40 izobraževalnih
oblik v skupnem obsegu 720 pedagoških ur. Delavnic se je udeležilo 440 udeležencev.
V zadnjih letih se veliko pozornosti namenja izobraževanju mentorjev otroških gledaliških skupin. S
tovrstnimi aktivnostmi v zadnjih letih se ozavešča pojem gledališke pedagogike. Mentorji se vse bolj
zavedajo pomena stalnega dodatnega izobraževanja na tem področju, vse bolj se tudi zavedajo svoje
vloge ne le kot režiserja, temveč tudi kot pedagoga, saj je gledališka predstava tudi medij za vzgojo
mladega človeka v razmišljujočo, aktivno, družbeno angažirano osebnost.
110

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 5.000 EUR / 5.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Izobraževalni modul - filmska vzgoja
POROČILO
V letu 2018 so bila izobraževanja na področju filma namenjena področju postprodukcije, razvoja
scenarijev, podaljšanjem in razširjanjem kamermanske delavnice, delavnic za najmlajše ter bogatenju
programov Srečanja najmlajših filmskih ustvarjalcev, v okviru katere so se odvijale tudi praktične
delavnice.
Na Srečanju se je predstavilo 25 klubov, krožkov in samostojnih ustvarjalcev iz vse države in
zamejstva s skupno 130 filmi. Manjko filmske vzgoje na šolah je pokazal »problematiko« mentorjev,
ki imajo le malo možnosti dodatnih izobraževanj. Zaradi zaprtosti šol glede medijske vzgoje je namreč
izobraževanje, delovanje in vključevanje novih mentorjev velik problem, čeprav je po drugi strani
»povpraševanje« učencev po medijski vzgoji veliko.
Delavnic se je udeležilo 300 otrok iz različnih šol iz vse države.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 5.000 EUR / 5.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi, vendar bi ob večji finančni podpori bilo mogoče izvesti aktivnosti v večjem obsegu.

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za umetniško ustvarjanje
mladih (infrastruktura ipd.), za seznanjanje in ukvarjanje z dediščino
Nosilci: lokalne skupnosti v sodelovanju z MIZŠ in MK
Sodelujoči: JSKD
NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Neposredni poziv direktorjem javnih zavodov s področja kulture k predložitvi finančnega načrta in
programa dela za leto 2016 in 2018
POROČILO
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Ministrstvo za kulturo je v skladu s postopkom izvedbe neposrednega poziva, dodelilo javnim
zavodom s področja varstva premične kulturne dediščine proračunska sredstva za izvajanje nalog
muzejske javne službe. V obseg teh nalog sodi tudi realizacija programskih vsebin, namenjenih
mladim. Realizacija vsebin je potekala v skladu z načrti, prav tako poraba odobrenih proračunskih
sredstev. Preko Javnega razpisa za izbiro izvajalcev javnih kulturnih programov na področju kulturne
dediščine, ki jih je v letih 2017–2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo, so bili sofinancirani programi devetih izvajalcev, in sicer nevladnih organizacij s področja
varstva kulturne dediščine.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 200.000 EUR / 200.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.

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 nadaljnjem besedilu: deklaracija) in drugih manjšinskih
skupnosti ter drugih ranljivih skupin zagotoviti dostopnost kulture tako, da bodo omogočene njihova
dejavna in ustvarjalna vloga pri razvoju njihove kulture, njihova enakopravna participacija v
kulturnem življenju ter hkrati kakovostna integracija avtohtonih narodnih skupnosti, romske
skupnosti, skupnosti iz deklaracije in drugih manjšin ter ranljivih skupin v družbeno okolje; ob tem
seznanjanje vseh mladih, v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja, medijev in kulture, s
posebnostmi avtohtonih narodnih skupnosti, romske skupnosti, skupnosti iz deklaracije in drugih
manjšinskih skupnosti.
Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: JSKD

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Podpora projektov, ki vključujejo mlade iz vrst manjšinskih skupnosti in drugih ranljivih skupin
POROČILO
Ministrstvo za kulturo v okviru Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice izvaja razpise in
neposredne pozive v okviru katerih se sofinancirajo projekti/programi, ki v aktivnosti vključujejo
mlade, ki imajo drugačno etnično identiteto, ali pa so jim namenjene (Madžarska narodna skupnost,
Italijanska narodna skupnost, Romska skupnost, pripadniki nemško govoreče etnične skupine v
Sloveniji). Zagotovljena je bila dostopnost informacij o ponudbi programov in projektov za mladino.
Ustvarjeni so bili pogoji za udejanjanje kulturnih pravic in zadovoljevanje izraženih kulturnih potreb
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mladih, ki imajo drugačno etnično identiteto od večinske. Skrb za popularizacijo podprtih programov
in projektov.
Ministrstvo za kulturo je skladno z zastavljenimi cilji in ukrepi z javnimi razpisi in neposrednimi pozivi
spodbujalo narodni skupnosti, kulturna društva, nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi k
pripravi kakovostnih projektov in programov namenjenih mlajšim generacijam, ki imajo drugačno
etnično identiteto. Mnogi od teh projektov/programov prednostno vključujejo otroke in mladino ter
jim dajejo poseben poudarek.
V razpisnih besedilih za leto 2018 za romsko skupnost ter za pripadnike nemško govoreče etnične
skupine v Sloveniji je bil eden izmed prednostnih kriterijev »kulturna dejavnost, namenjena
otrokom« ter »kulturna dejavnost otrok«. Po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah je otrok vsako
človeško bitje, mlajše od 18. let, torej so prednostno podprti tudi tisti projekti, ki vključujejo mlade od
15. do 18. let. Poleg tega v končnih poročilih (ki so del dokumentacije za izplačilo odobrenih sredstev)
Ministrstvo od izvajalcev zahteva podatke, če so v projektu sodelovali tudi mladi (od 15 do 30 let).
Kulturna dejavnost italijanske narodne skupnosti: mladi so bili vključeni predvsem v projekte na
področju dejavnosti kulturnih skupin in dejavnosti za ohranjanje jezika v skupni višini 21.379,00 EUR.
Kulturna dejavnost madžarske narodne skupnosti: mladi so bili vključeni predvsem v projekte na
področjih: dejavnosti kulturnih skupin in dejavnosti za ohranjanje maternega jezika v skupni višini
43.000,00 EUR. V Centru Banffy še vedno deluje spletna kavarna (kjer je možna brezplačna uporaba
interneta), ki jo obiskuje veliko mladih z drugačno etnično identiteto.
V izvajanje projektov, ki jih v okviru javnega razpisa namenjenega pripadnikom romske skupnosti
sofinancira Ministrstvo za kulturo, so vključeni mladi ali pa so projekti njim namenjeni. Različne
nevladne organizacije, ki jih je ministrstvo izbralo na razpisu v letu 2018, so izvedle 24 takih projektov
v skupni višini 21.750,00 EUR, ki pokrivajo različna področja kulture - od založniške in izdajateljske
dejavnosti, do dejavnosti različnih skupin, največ pa je bilo delavnic. Treba pa je opomniti, da v večini
teh projektov niso vključeni izključno mladi, ampak tudi otroci.
V izvajanje projektov, ki jih v okviru javnega razpisa namenjenega pripadnikom nemško govoreče
etnične skupine v Sloveniji sofinancira Ministrstvo za kulturo, so vključeni mladi ali pa so projekti njim
namenjeni. Različne nevladne organizacije, ki jih je ministrstvo izbralo na razpisu v letu 2018, so
izvedle 8 takih projektov v skupni višini 17.800,00 EUR, ki pokrivajo različna področja kulture - največ
je dejavnosti različnih skupin ter delavnic in kolonij.
Ministrstvo za kulturo je glede na razpoložljiva sredstva in prijavljene projekte/programe v letu 2018
podprlo razmeroma visoko število projektov namenjenih mladim, ki imajo drugačno etnično
identiteto.
Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na
področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018 – 2019 je namenjen
zaposlovanju, oziroma zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni
usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti, ter krepitvi samozavesti in socialne
vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov. V okviru
javnega razpisa je bilo za sofinanciranje izbranih 12 operacij (7 iz kohezijske regije vzhodna Slovenija
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in 5 iz kohezijske regije zahodna Slovenija). Operacije so se začele izvajati oktobra 2018 in se bodo
izvajale do 31. 12. 2019, zato podatki o vključenosti mladih pripadnikov ranljivih družbenih skupin (do
29 let) v aktivnosti, še niso dostopni. Starost ni pogoj za udeleženost v operaciji, ampak ranljivost
(npr. invalidnost, pripadnik romske skupnosti, idr.), je pa v petih operacijah (4 iz kohezijske regije
vzhodna Slovenija in 1 iz kohezijske regije zahodna Slovenija) posebno izpostavljena vloga mladih pri
vključevanju v aktivnosti. Operacije sofinancira Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad. Deleža
sredstev namenjenega za mlade pa ni mogoče oceniti, saj so operacije namenjene različnim ciljnim
skupinam in ne samo mladim.
Kulturne projekte kulturnih društev in skupin etničnih manjšin sofinancira tudi Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti. V manjšinskih kulturnih društvih (še posebej narodov s področja nekdanje SFRJ)
sodeluje veliko število mladih, kar je zelo razveseljujoče in pozitivno vpliva na medgeneracijske
odnose teh skupnosti. JSKD izvaja tudi prireditve, kjer se kulturne skupine predstavijo s svojim delom,
predvsem na področju folklorne dejavnosti.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 60.000,00EUR / 103.929,00 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi.

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

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: razvoj bralne pismenosti
Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: ZRSŠ, PI, ACS, JAK
NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij
POROČILO
V letu 2018 se je nadaljevalo izvajanje projektov, ki sta bila leta 2017 izbrana na javnem razpisu
»Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«. Cilj
ukrepa je izdelati učni jezikovni e-orodji kot pripomoček pri pouku slovenščine, pripraviti in izvesti
strategije prožnih oblik učenja na sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodih, v pouk slovenščine
vključiti učni jezikovni e-orodji s pripadajočimi inovativnimi učnimi metodami. Z e-učenjem in
jezikovnimi e-orodji učenci osnovnih in dijaki srednjih šol pridobivajo nove veščine s področja
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jezikovne
zmožnosti v povezavi z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Projekta
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V letu 2018 se je nadaljevala priprava jezikovnega e-orodja Slovenščina na dlani izvajalca Univerza v
Mariboru in Spletnega portala Franček, Jezikovne svetovalnice za učitelje slovenščine in Šolskega
slovarja slovenskega jezika izvajalca ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Jezikovni eorodji sta v fazi izdelave (gre za večletni projekt), pri čemer so izvajalci vključili učitelje/učence/dijake
v preverjanje pripravljenih jezikovnih e-orodij in pripadajočih učnih metod v posamezni fazi njihovega
razvoja.
Kazalniki:
-

število vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vzhodne kohezijske regije, vključenih v projekt: 20

-

število vzgojno-izobraževalnih zavodov iz zahodne kohezijske regije, vključenih v projekt: 13

Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 459.295,00 EUR/ 490.447,36 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa:
Dosedanji napredek na obeh projektih lahko v celoti označimo za uspešnega.

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: promocija branja in načrten razvoj bralne kulture
Nosilci: MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK
NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Podpora projektom in programom za mlade JAK
POROČILO
V letu 2018 so bili izvedeni razpisi na področjih, ki vključujejo programe in projekte za mladino. Tako
se mladi vključujejo v okviru celotnega področja bralne kulture, literarnih prireditev (podpora
prireditvam, festivalom in simpozijem), projektov v okviru knjigarniške mreže – udeleženi so bodisi
kot ustvarjalci ali kot obiskovalci/uporabniki/bralci. Enako velja za projekte, ki so podprti na področju
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 ...). Posebej naj navedemo sofinanciranje revij za otroke Cicido (predšolski),
Ciciban (mlajši otroci OŠ), Kekec (otroci druge triade OŠ) in Mavrica (učenci OŠ). (JR2-PROGRAMI2016-19, JR10-KG-2018-19, JR9-KNJIGA-2018-19).
JAK je že v letu 2013 pričela izvajati ukrepe za podporo razvoju elektronskega založništva, in sicer z
uvedbo letnega projektnega razpisa za izdelavo in objavo elektronskih knjig. V letu 2018 je JAK že
šesto leto zapored ponovno izvedla Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju
elektronskega založništva (JR2-e-založništvo-2018) z novostjo, tj. sofinanciranjem tudi zvočnih knjig.
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V okviru tega razpisa so bili izbrani tudi kulturni projekti izdelave in objave elektronskih in zvočnih
knjig v slovenskem jeziku, vključno s knjigami za otroke in mladino, in sicer skupno 17 e-knjig za
otroke in mladino ter 7 zvočnih knjig za otroke in mladino v skupnem znesku 3.300 EUR. Porabljena
finančna sredstva v letu 2018, PP 131145: 258.200,00 EUR.
Vsota zajema podporo revijam za otroke, knjigam za otroke in mladino, programom in projektom na
področju bralne kulture in literarnih prireditev (programski razpis JR2-PROGRAMI-2016-19, projektni
razpis JR9-KNJIGA-2018-19), sofinanciranje programov knjigarn, kjer se odvijajo tudi programi za
otroke in mladino (JR10-KG-2018-19) ter podporo e-založništvu (JR1-e-založništvo-2017).
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 258.200 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi. Končna višina podpore programom in projektom je bila odvisna od števila prijav ter
obsega in zahtevnosti programov in projektov v letu 2018.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Rastem s knjigo
POROČILO
V letu 2018 je bil ponovno izveden javni razpis Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2018, ki ga v šolskem letu
2018/19 izvaja Javna agencija za knjigo RS. Izbrani sta bili dve knjigi, in sicer ena za sedmošolce
(Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh) in ena za dijake prvih letnikov (Suzana Tratnik: Noben
glas), ki sta izšli v nakladi 21.000 izvodov (osnovna šola) oz. 21.000 izvodov (srednja šola) ter bosta
podarjeni učencem oz. dijakom. Hkrati se je v prvi polovici leta 2018 v šolah in knjižnicah po Sloveniji
odvijal še projekt Rastem s knjigo 2017/18, ki se je z iztekom šolskega leta 2017/18 zaključil. Na javno
agencijo prihajajo poročila o njegovi izvedbi in dodatnih aktivnostih posameznih šol in knjižnic v
njegovem okviru (srečanja z avtorji, literarni dogodki idr.). Javna agencija za knjigo RS - projekt
»Rastem s knjigo« pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici
Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri
ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev.
Projekt je zelo množičen in v osnovnih šolah v šolskem letu 2018/19 poteka že trinajsto leto, v
srednjih šolah pa deveto leto.
Podrobnosti o projektu so navedene na spletni strani javne agencije:
Rastem s knjigo: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 75.000 EUR /75.000 EUR
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Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Poleg
izvirnega mladinskega leposlovja v projekt RSK od leta 2017 vključujemo tudi humanistične in
poljudnoznanstvene knjige za mladino z namenom večje spodbude na področju bralne pismenosti .
Sledimo prednostnim ciljem s področja kulture in umetnosti (v letu 2018 tematizacija prednostnih
tem: obeležitev 100. obletnice smrti Ivana Cankarja (Cankarjevo leto), 100. obletnice prve svetovne
vojne in Evropskega leta kulturne dediščine). V načrtu je evalvacija projekta, na podlagi katere bodo
izvedene dodatne aktivnosti za uresničevanje ciljev.

NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture
POROČILO
Ministrstvo za kulturo je v letu 2016 izvedlo javni razpis za izbor operacij »Razvoj inovativnih učnih
okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (JR ESS RIUO 2016–
2021)«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov kulturno-umetnostne vzgoje (v
nadaljevanju: KUV), namenjenih razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig
splošnih in drugih kompetenc na področju kulture različnih ciljnih skupin, in sicer na dveh deficitarnih
področjih v vzgojno-izobraževalnem prostoru – gledališču in filmu. Izbrani so bili projekti trije
nacionalni projekti s področja gledališke vzgoje:
•

Slovensko narodno gledališče Maribor, Maribor: Prvi prizor: gledališče kot prostor učenja
simbolnih jezikov;

•

Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana: Gleda(l)išče;

•

Bunker, Ljubljana: Igrišče za gledališče 2.0;

Vsi projekti so namenjeni krepitvi kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter kulturi
na področju kulturno umetnostne vzgoje, v usposabljanja ter izvajanje projektov se vključujejo tudi
študentje različnih smeri, ki usposabljajo bodoče delavce na področju KUV (bodisi v kulturi ali
izobraževanju). Vsi projekti vključujejo tudi praktično ustvarjalno delo z mladimi - razvoj novih metod
dela z mladimi (osnovnošolci in srednješolci) na področju KUV.
V letu 2018 je bila izvedena vrsta strokovnih usposabljanj, hkrati pa smo po različnih poteh (Kulturni
bazar, nacionalni posveti ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, študijske skupine na ZRSŠ)
skrbeli tudi za promocijo novega portala ZLATA PALIČICA: zlatapalicica.si.
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 100.000 EUR / 100.000 EUR
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Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Čeprav
gre za večletne projekte, kjer bo ocena doseganja ciljev pripravljena šele ob zaključku trajanja, vsi
projekti že prispevajo k razvoju gledališke vzgoje na nacionalni ravni.

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: razvoj in promocija medijske pismenosti in priprava akcijskega načrta
medijske pismenosti
Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: ZRSŠ
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.
PRIORITETNO PODPODROČJE 9: strokovno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju na področju bralne in medijske pismenosti, na področju inovativnih pristopov k vzgoji
in izobraževanju z umetnostjo ter podpora raziskavam na tem področju na nacionalni ravni

Nosilci: MIZŠ, MK in ZRSŠ
Sodelujoča: JAK in Pedagoški inštitut
V letu 2018 na tem področju ni bilo ukrepa.

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

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

Nosilca: MIZŠ in MK
Sodelujoči: ZRSŠ, JSKD
NOSILEC: MK
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Izobraževalni programi za mentorje in animatorje kulturnih skupin - NIP UMETNOST
POROČILO
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V okviru programa je JSKD v letu 2018 organiziral izobraževalne module za učitelje, ki poučujejo
neobvezni izbirni predmet Umetnost. Izobraževanj se je udeležilo 170 učiteljev. Prednost
izobraževanja (vsak modul traja 16 ur) je v tem, da prepleta različne umetniške dejavnosti. Osnovni
cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer
so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.
Moduli NIP:
Oder je vaš – gledališka in folklorna dejavnost
Ustvari prvi film – filmska in glasbena dejavnost
Besede plešejo – plesna in literarna dejavnost
Rišemo gib – plesna in likovna dejavnost
Predvidena / porabljena sredstva v letu 2018: 20.000 EUR / 20.000 EUR
Ocena doseganja ciljev in priporočila za izboljšanje in morebitno odpravo/zamenjavo ukrepa: Cilji so
bili doseženi. Ob večjih finančnih sredstvih bi bilo mogoče izvesti več ustreznih izobraževalnih modul
za učitelje.

ERASMUS+: Mladi v akciji
6.2.1 CILJ: Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških
Prioritetno podpodročje 3: spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi

NOSILEC: MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+; Mladi v akciji
NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA
Erasmus+, ključni ukrep 3
Tabela 1: Pregled projektov in sredstev v letu 2018 v Ključnem ukrepu 3.
Ključni ukrep 3
število predlaganih projektov (aktivnosti)

11

število odobrenih projektov (aktivnosti)*

6

odstotek

54,5 %

višina zaprošenih sredstev (EUR)

209.538

119

višina odobrenih sredstev (EUR)

106.091

odstotek

51%

Višina razpoložljivih sredstev (EUR)**

108.388

Projekti v Ključnem ukrepu 3 podpirajo aktivnosti, ki omogočajo reformo politik in izvajanje
strukturiranega dialog, kar zahteva veliko število vključenih mladih, dobro organizacijo, poznavanje
politik in strukturiranega dialoga.
V letu 2018 je 11 projektov zaprošalo za sredstva v skupni višini 209.538 evrov, sprejetih pa je bilo 6
projektov v skupni višini 106.091 evrov, kar predstavlja 54,5 % uspešnost. Najvišja uspešnost
sprejema je bila na drugem prijavnem roku, na katerem je bilo sprejetih 50 % vseh projektov v letu
2018. Za sprejem projekta je bilo na prvem prijavnem roku potrebnih 68 točk (68%), na drugem roku
77 in na tretjem roku potrebnih 79 točk. Zavrnjenih je bilo 5 projektov, 4 zaradi omejitve sredstev na
prijavnih rokih in 1 zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti.
V primerjavi z letom 2017 je bilo prijavljenih 32 % projektov manj, višina sredstev, po katerih so
povpraševali, pa se je zmanjšala za 43 %. Sprejet je bil 1 projekt več kot leto prej in dodeljenih 5 %
sredstev manj kot leto prej.

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

NOSILEC: MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+; Mladi v akciji
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Erasmus+, ključni ukrep 1
Tabela 2: Pregled projektov in sredstev v letu 2018 v Ključnem ukrepu 1.
Ključni ukrep 1
število predlaganih projektov (aktivnosti)

234 (344)

število odobrenih projektov (aktivnosti)*

112 (181)

odstotek

48 % (53%)

višina zaprošenih sredstev (EUR)

4.611.268

višina odobrenih sredstev (EUR)

2.294.137
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odstotek

50 %

Višina razpoložljivih sredstev (EUR)**

2.392.785

Ključni ukrep 1 je v letu 2018 omogočal prijavo mladinskih izmenjav in mobilnosti mladinskih
delavcev na vseh treh prijavnih rokih, ter prijavo projektov prostovoljstva na prvem in drugem
prijavnem roku. Zaradi uveljavitve novega programa Evropska solidarnostna enota, kamor so bili
preneseni projekti prostovoljstva, njihova prijava na tretjem prijavnem roku v programu Erasmus+ ni
bila več mogoča. Po obsegu aktivnosti, številu prijavljenih projektov in višini razpoložljivih sredstev je
najobsežnejši in najbolj raznolik ključni ukrep, zato je za sprejem projektov v program potrebno
dosegati visoko raven kakovosti. V tem ključnem ukrepu analiziramo prijavljene in sprejete aktivnosti,
saj lahko en projekt vsebuje več aktivnosti, del njih pa je lahko bodisi sprejet bodisi zavrnjen. Zaradi
lažje analize se tako osredotočamo na aktivnosti.
Predlaganih je bilo 234 projektov, ki so vključevali 344 aktivnosti, zaprošali pa so za sredstva v skupni
višini 4.611.268 evrov. Sprejetih je bilo 112 projektov oz. 181 aktivnosti v skupni višini 2.294.137
evrov, kar predstavlja 48 % uspešnost. Šest projektov je bilo uvrščenih na rezervno listo in bodo
sprejeti, če se bodo sprostila razpoložljiva sredstva. V primerjavi z letom 2017 je bilo prijavljenih 30 %
aktivnosti manj, sprejetih pa 22 % aktivnosti manj, dodeljenih pa je bilo 16 % sredstev manj. Razlog
za tako razliko je predvsem vzpostavitev novega programa ESE kamor so bile preseljene aktivnosti
prostovoljstva.
Razlogi za zavrnitev projektov so bili različni – 93 projektov je bilo zavrnjenih zaradi pomanjkanja
razpoložljivih sredstev, 18 zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti (prepozno oddana prijavnica,
manjkajoče obvezne priloge, neustrezen datum začetka aktivnosti, oddaja na napačno nacionalno
agencijo, manjkajoče akreditacije partnerskih organizacij), ter 5 zaradi nedoseganja minimalnega
števila točk.
47% odstotkov razpoložljivih sredstev v Ključnem ukrepu 1 je nacionalna agencija razporedila na prvi
prijavni rok, 41 % na drugi prijavni rok in 18 % na tretji prijavni rok. V pregledu leta 2018 ugotovimo,
da je bilo izmed 112 sprejetih projektov, na prvem prijavnem roku sprejetih 33 % projektov in
dodeljenih 37 % sredstev (47 % s sredstvi rezerviranimi za usposabljanje prostovoljcev), na drugem
prijavnem roku je bilo sprejetih 47 % projektov in odobrenih 41 % sredstev, na tretjem prijavnem
roku pa 20 % projektov in 18 % sredstev.

Mladinske izmenjave
Pri aktivnostih mladinskih izmenjav je bilo povpraševanje na prvem roku za 30% večje kot na drugih
dveh rokih, kjer je bilo skoraj izenačeno. Povpraševanje za mladinske izmenjave s partnerskimi
državami je bilo v povprečju z vsemi tremi prijavnimi roki 18% (največ na prvem in najmanj, 13,20%
ma drugem prijavnem roku). Najvišji odstotek sprejema projektov mladinskih izmenjav v primerjavi s
celoto KU1 je bil na tretjem prijavnem roku (64,29%) kljub temu, da je bila v tem roku najmanjša
uspešnost sprejema (35%). Skupaj je bilo na vseh treh rokih prijavljenih 169 aktivnosti oz. 134
121

projektov mladinskih izmenjav v skupni višini 2.263.030,00 evrov, odobrenih pa je bilo 60 (44,77%)
projektov mladinskih izmenjav v višini 1.125.457,00 evrov, kar predstavlja 49 % sredstev. V primerjavi
z letom 2017 je za 11% višje gledano na sprejem sredstev in za 3,77% v odnosu na sprejem projektov.
Povprečna dotacija za projekt mladinske izmenjave je na prvem prijavnem roku znašala 18.789,00
evrov, na drugem prijavnem roku 18.154,00 evrov, na tretjem prijavnem roku pa 19.788,00 evrov,
kar je občutno višje na vseh prijavnih rokih v primerjavi z letom 2017. V letu 2017 je povprečna
dotacija za eno aktivnost mladinske izmenjave znašala 12.032,00 evrov, v letu 2018 pa 18.910 EUR,
kar je 36 % več.
Za sprejem projektov, ki vključujejo programske in partnerske države, je bilo na prvem prijavnem
roku potrebnih 82 točk, na drugem prijavnem roku 77 točk, na tretjem prijavnem roku pa 81 točk.

Projekti prostovoljstva
Pri projektih prostovoljstva smo imeli v letu 2018 samo dva prijavna roka, saj je bilo celotno
prostovoljstvo premaknjeno v nov program Evropska solidarnostna enota, s prvim rokom 16 oktobra
2018, ki je podrobno opisan v nadaljevanju.
V prvih dveh rokih smo prejeli 46 vlog s 175 prostovoljci. 29 vlog je bilo odobrenih s 143 prostovoljci.
Uspešnost je bila 63,3 odstotna, za 18% nižja od lani. Minimalno število točk za sprejem je bilo 76,
povprečje sprejetih pa 84 točk. 45,5 % vseh mladih udeležencev v projektih prostovoljstva je bilo
mladih z manj priložnostmi, na ravni sprejema. Poročanje organizacij in spremljanje projektov pa
kaže še višji procent vključenosti ranljive populacije. Geografska razpršenost organizacij, ki izvajajo
projekte je dobra. Glede na leto 2017 se je povečala vključenost mladih y posebnimi potrebami, kar
je dober rezultat dela Nacionalne agencije.
Dodeljenih je bilo 717.092,12 EUR na prvih dveh prijavnih rokov, zaprošenih pa 1.031.218,32 EUR. V
2018 ni bilo delitve na programske in partnerske države za projekte prostovoljstva.
Mobilnost mladinskih delavcev
Pri projektih mobilnosti mladinskih delavcev nacionalna agencija razpolaga z okoli 15 % razpoložljivih
sredstev. Po uspešnosti sprejema sta si drugi in tretji prijavni rok podobna (cca 45% uspešnost), na
prvem prijavnem roku pa je bil odstotek manjši, in sicer 33 % uspešnost. Skupaj je bilo prijavljenih 75
aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev v skupni višini 1.106.641,00 EUR, od tega je bilo sprejetih
30 (40 %) aktivnosti v skupni višini 446.692,00 EUR, kar predstavlja 40 % sredstev.
Povprečna dotacija za projekt mobilnosti mladinskih delavcev je na prvem prijavnem roku znašala
17.241,25 EUR, na drugem prijavnem roku 19.360,63 EUR, na tretjem prijavnem roku pa 19.234,63
EUR. V letu 2017 je povprečna dotacija za eno aktivnost mobilnosti mladinskih delavcev znašala
18.612,17 EUR, kar znaša 7.746,17 EUR več kot povprečni znesek dotacije za projekt mobilnosti
mladinskih delavcev leto prej, kar je velik poskok v povprečnem znesku za projekt mobilnosti
mladinskih delavcev.
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Za sprejem projektov, ki vključujejo države programa oz. sosedske partnerske države, je bilo na
prvem prijavnem roku potrebnih 84 oz. 81 točk, na drugem prijavnem roku 77 točk za projekte z
državami programa, s sosedskimi partnerskimi državami pa ni bil sprejet noben projekta od
prijavljenih, na tretjem prijavnem roku pa 80 oz. 81 točk. Glede na leto 2017 je bilo v letu 2018
potrebnih manj točk za sprejem, razlog pa so v veliki meri dodatna sredstva, prenesena iz projektov
prostovoljstva na mladinske izmenjave ter na mobilnost mladinskih delavcev. Nižje število potrebnih
točk za sprejem projektov s sosedskimi partnerskimi državami kaže na upad prijavljenih projektov s
sodelujočimi organizacijami iz teh držav.

NOSILEC: MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+; Mladi v akciji
IME UKREPA/INSTRUMENTA
Erasmus+, ključni ukrep 2
Tabela 3: Pregled projektov in sredstev v letu 2018 v Ključnem ukrepu 2.
Ključni ukrep 2
število predlaganih projektov (aktivnosti)

34

število odobrenih projektov (aktivnosti)*

7

odstotek

20,5%

višina zaprošenih sredstev (EUR)

4.005.571

višina odobrenih sredstev (EUR)

561.535

odstotek

12 %

Višina razpoložjivih sredstev (EUR)**

541.388

Ključni ukrep 2 omogoča sodelovanje organizacij z različnim statusom, za sprejem v program pa
ostaja pomembno, da imajo trajnostni ali otipljivi rezultat na področju mladine. Pričakujemo, da bo v
prihodnje prijavljenih vse več kakovostnih projektov.
V letu 2018 je 34 projektov zaprošalo za sredstva v skupni višini 4.005.571,00 evrov, sprejetih pa je
bilo 7 projektov v skupni višini 561.535,00 evrov, kar predstavlja 20% uspešnost. Najvišja uspešnost
sprejema je bila na drugem prijavnem roku, na katerem je bilo najmanj prijav.
V primerjavi z letom 2017 je bilo prijavljenih 14 % projektov manj, višina sredstev, po katerih so
povpraševali, pa se je prav tako znižala za 6 %. Sprejetih je bilo enako število projektov kot v letu
2017 to je 7.
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Za sprejem projekta je bilo na prvem roku potrebnih 85 točk, na drugem roku 80 točk, na tretjem
roku pa 82 točk. 24 projektov je bilo zavrnjenih zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev, noben
zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti, 3 pa so bili odpovedani s strani prijaviteljev pred
sprejemom odločitve.

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
EHIS

Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

raziskava »European Health Interview Survey«

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

Evropska unija

EUROSTAT

Evropski statistični urad

EVS

raziskava European Values Study

FAS

lestvica Family Affluence Scale

HBSC

mednarodna raziskava Health Behaviour in School-Aged Children

HFA

European Health for All Database

IKT

informacijsko-komunikacijske tehnologije

JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

KNB

kronične nenalezljive bolezni

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, 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

MJU

Ministrstvo za javno upravo

MK

Ministrstvo za kulturo

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MNZ

Ministrstvo za notranje zadeve

MO

Ministrstvo za obrambo

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

MP

Ministrstvo za pravosodje

MZI

Ministrstvo za infrastrukturo

MZZ

Ministrstvo za zunanje zadeve

MZ

Ministrstvo za zdravje

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

Raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji

RS

Republika Slovenija

SI

Slovenija

SSRS

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

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

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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