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IZVEDBENI NAČRT RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA 

MLADINO 2013–2022 ZA LETO 2022 

 

Na podlagi 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 

109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 

in 80/13) je Državni zbor na seji 24. oktobra 2013 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (v nadaljnjem besedilu: ReNPM13–22). 

Četrti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) 

določa, da vlada na podlagi nacionalnega programa za mladino sprejme izvedbene načrte v skladu s 

sprejetim državnim proračunom. Peti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) pa določa, da so za uresničevanje nacionalnega programa za 

mladino odgovorna pristojna ministrstva. 

ReNPM13–22 je sprejeta za obdobje devetih let, spremljajo jo izvedbeni načrti (sprejme jih Vlada RS), 

ki splošne cilje in usmeritve te resolucije po področjih uresničujejo s posebnimi ukrepi. Ključni deli 

ReNPM13–22 so sprejeti splošni cilji po posameznih področjih. Za vsak cilj sta določena merilo 

uspešnosti in pričakovani razvojni učinek, ki naj bi ga doseganje cilja imelo. Cilj se dosega z 

aktivnostmi/ukrepi v okviru prioritetnih podpodročij, katerih učinkovitost in uspešnost se merita s 

kazalniki, oblikovanimi za vsako prioritetno podpodročje posebej. 

Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti v 

proračunu 2022, v okviru evropskih strukturnih sredstev ter s sistemskimi ukrepi, ki nimajo nujno tudi 

finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz 

itd.). Dodatno so navedeni ukrepi, ki se financirajo iz drugih virov – programa Erasmus+. 

 

IZOBRAŽEVANJE 

 

2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: vzpostavitev celostnega priznavanja neformalnih oblik znanj in 

izkušenj ter povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja 

Nosilec: MIZŠ 

Sodelujoči: MDDSZ, mladinski sektor, visokošolske ustanove, socialni partnerji, MK, JSKD  
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PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotoviti pogoje za povečanje deleža mladih, ki končajo študij ter 

spodbujanje skrajševanja dobe študija 

Nosilec: MIZŠ 

Sodelujoči: socialni partnerji 

NOSILEC: MIZŠ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:  

Cilj javnega razpisa je spodbujanje celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten 

študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na 

trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov. Cilj bo 

dosežen z vključevanjem visokošolskih zavodov, ki bodo v okviru kariernih centrov izvajali karierno 

orientacijo za študente. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

 število učencev/študentov, vključenih v storitve kariernih centrov. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2022 – 600.000 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Imena proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 

14-20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

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: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja 
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V navezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno podjetniško zbornico Slovenije ter Trgovinsko 

zbornico Slovenije bo sofinanciran ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s 

ciljem zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih in spodbujanjem podjetij, da sodelujejo v 

procesu oblikovanja bodočega kadra za potrebe gospodarstva. V okviru ukrepa bodo sofinancirani 

stroški delodajalcem pri praktičnem izobraževanju kadrov na področju srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število dijakov, ki imajo sklenjeno individualno učno pogodbo. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 410.000 EUR 

Šifra proračunske postavke: 172410 

Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

NOSILEC: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja v vajeniški obliki 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V navezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno podjetniško zbornico Slovenije bo 

sofinanciran ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v vajeniški obliki s ciljem 

zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih in spodbujanjem podjetij, da sodelujejo v procesu 

oblikovanja bodočega kadra za potrebe gospodarstva. V okviru ukrepa bodo sofinancirani del 

stroškov delodajalcev, povezanih s praktičnim usposabljanjem vajencev, in sicer stroški prehrane in 

prevoza. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število dijakov, ki imajo sklenjeno vajeniško pogodbo. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 340.000 EUR 

Šifra proračunske postavke: 172410 

Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
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PRIORITETNO PODPODROČJE 4: izboljšanje kakovosti izobraževanja na vseh izobraževalnih stopnjah 

Nosilci: MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, visokošolski zavodi, NAKVIS 

NOSILEC: MIZŠ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

JAVNI RAZPIS »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig 

splošnih kompetenc« 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Z javnim razpisom se želi posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z 

vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in 

dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah še posebej na področju bralne, naravoslovne, 

matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija kritično mišljenje, 

sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- uvrstitve vključenih mladih po mednarodnih primerjalnih raziskavah, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.198.484,91 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Ime proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-

20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

NOSILEC: MIZŠ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen javnega razpisa je izboljšanje mobilnosti visokošolskih učiteljev, ki bodo poučevali in 

raziskovali ter se učili in izpopolnjevali na tujih visokošolskih zavodih. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

 sredstva države, namenjena za študij in prakso v tujini. 
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Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2022 –  439.003,56 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Imena proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 

14-20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

NOSILEC: MIZŠ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih 2019–2022 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih 

strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, ki bodo prispevali k izmenjavi 

strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov 

ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Tako naj bi vplivali na spremembe in posodobitev 

pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc 

študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v 

mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in ustanov z 

mednarodnim okoljem. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

 sredstva države, namenjena za študij in prakso v tujini. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2022 – 544.979 EUR  

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Imena proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 

14-20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

NOSILEC: MIZŠ 
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IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen javnega razpisa je s spodbujanjem prožnih oblik učenja zagotoviti dvig splošnih in poklicnih 

kompetenc študentov ter izboljšati kakovost poučevanja in razvoj učnega okolja, ki spodbuja 

ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost, s tem prispevati k povečanju dodane vrednosti, ustvarjanju 

in ohranjanju delovnih mest in s tem konkurenčnosti podjetij na trgu dela, ki je ključnega pomena za 

rast in gospodarski razvoj, z ustvarjanjem novega znanja pa spodbujati razvoj in inovacije v 

gospodarstvu ter tako povečati konkurenčnost gospodarstva samega. V skladu s tem javnim razpisom 

se bo kot prožnejša oblika razvijalo e-izobraževanje, ki dopolnjuje tradicionalne oblike poučevanja in 

učenja. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

 uvrstitve vključenih mladih po mednarodnih primerjalnih raziskavah, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2022 – 976.674,2 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Imena proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 

14-20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: vzpostavitev celovitega sistema vseživljenjske karierne orientacije za 

mlade v starosti 15–29 let 

Nosilca: MDDSZ in MIZŠ 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Karierni centri za mlade 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Karierna centra za mlade, eden je vzpostavljen v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in eden v 

kohezijski regiji Zahodna Slovenija, šolski mladini omogočata večjo dostopnost do storitev karierne 

orientacije. Z izvedbo aktivnosti, kot sta informiranje o poklicih in spoznavanje interesov mladih, ter 
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individualnimi obravnavami z namenom spoznavanja kariernih ciljev karierna centra prispevata k 

opolnomočenju mladih za načrtovanje kariere in jih opremita s kompetenco načrtovanja in vodenja 

kariere. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število kariernih centrov na vseh izobraževalnih ravneh: osem (dva projekta – eden v KRVS in 

eden v KRZS, vodilna organizacija in trije projektni partnerji = osem centrov). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 615.321,03 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 160137, 160138, 160139, 160140 

Ime proračunskih postavk: PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja 

–14-20-V-EU; PP 160138 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – V – 14-20 

– slovenska udeležba; PP 160139 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – Z 

– 14-20-EU; PP 160140 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – Z – 14-20-

slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT VKO 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Z usklajeno politiko na področju vseživljenjske karierne orientacije (VKO) ter z razvojem učinkovitih 

storitev in pripomočkov VKO, predvsem za šolajočo mladino, se bo prispevalo k povečanju 

usklajenosti pričakovanj in znanj mladih s potrebami trga dela ter k izboljšanju povezave šolskega in 

gospodarskega okolja. V obdobju izvajanja operacije bo razvitih predvidoma 12 pripomočkov oziroma 

orodij, ki bodo uporabni predvsem za namene karierne orientacije šolske mladine (npr. orodje za 

simulacijo delovnega okolja za zanimive poklice, pripomoček za samooceno uspešnega prehoda iz 

šolanja na trg dela, izdelava testov sposobnosti za ugotavljanje zmogljivosti ipd.). 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument:- kazalniki v NPM niso skladni s kazalniki na 

ravni operacije. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 513.845,24 EUR 

ŠifrI proračunskih postavk: 150032, 150033 

Imeni proračunskih postavk: PP 150032 - PN8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20 -Z-EU;  
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PP 150033 - PN8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20 -Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: ohranitev obsega štipendijske politike  

Nosilci: MDDSZ, socialni partnerji 

Sodelujoči: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Ukrep prispeva k: 

– izboljševanju zaposljivosti mladih, saj se štipendist zaposli takoj po zaključku študija,  

– zaključevanju študija v doglednem časovnem obdobju, saj mora štipendist, če ne zaključi študija v 

enem letu po zaključku izobraževalnega programa, štipendijo vrniti, 

– pridobivanju višje ravni znanja, 

– pridobivanju kompetenc ekonomičnosti, odgovornosti in samostojnosti zaradi razpolaganja z 

lastnimi finančnimi sredstvi, 

– dostopnosti izobraževanja tudi za mlade z manj priložnostmi, ki imajo z zagotovljenimi finančnimi 

sredstvi med študijem tako sploh možnost študirati. 

Ukrep zagotavlja tudi usklajevanje razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji, 

znižanje stopnje strukturne brezposelnosti, vračanje izšolanih kadrov v regijo, spodbujanje razvoja 

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

dela. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

- višina razpoložljivih sredstev za štipendije, 

- višina podeljenih sredstev za štipendije. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 3.838.856,44 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 160137, 160138, 160139, 160140 
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Imena proračunskih postavk: PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega 

učenja –14-20-V-EU; PP 160138 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – V – 

14-20 – slovenska udeležba; PP 160139 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega 

učenja – Z – 14-20-EU; PP 160140 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – Z 

– 14-20-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Štipendije za deficitarne poklice 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Ukrep prispeva k: 

– izboljševanju zaposljivosti mladih, saj gre za štipendiranje poklicev, ki so na trgu dela zelo iskani; 

– pridobivanju kompetenc ekonomičnosti, odgovornosti in samostojnosti zaradi razpolaganja z 

lastnimi finančnimi sredstvi; 

– dostopnosti izobraževanja tudi za mlade z manj priložnostmi, ki imajo z zagotovljenimi finančnimi 

sredstvi med študijem tako sploh možnost študirati. 

Prispeva tudi k reševanju problematike na področju usklajevanja potreb in ponudbe na trgu dela – 

odprava strukturnega neskladja, spodbuja vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, za katere zdaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev, ipd. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež dijakov in študentov, ki prejemajo štipendije za deficitarne poklice, po spolu, 

- višina razpoložljivih sredstev za štipendije, 

- višina podeljenih sredstev za štipendije. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.766.028,80 EUR 

Šifra proračunske postavke: 130132  

Ime proračunske postavke: 130132 Proračunski sklad MDDSZ 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MDDSZ 
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IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Programi Ad futura za mednarodno mobilnost 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost so namenjene spodbujanju mednarodnega 

izobraževanja in kratkoročnih mobilnosti ter dvigu kakovosti izobraževanja in zaposljivosti sodelujočih 

dijakov in študentov. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež dijakov in študentov, ki prejemajo štipendije za deficitarne poklice, po spolu, 

- višina razpoložljivih sredstev za štipendije, 

- višina podeljenih sredstev za štipendije. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 1.520.297 EUR 

Šifra proračunske postavke: 9642 

Ime proračunske postavke: Štipendije sklada za razvoj kadrov in štipendije 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Štipendiranje 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov, 

vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje in izobraževanju za deficitarne poklice, spodbujanju 

mednarodne mobilnosti, doseganju izjemnih dosežkov, odgovornosti štipendistov za svoje 

izobraževanje in izbiro izobraževalnega programa, krajšanju časa izobraževanja ter izboljšanju 

zaposljivosti. MDDSZ namerava ohraniti obstoječe financiranje, če bodo finančne možnosti to 

dopuščale. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež dijakov in študentov, ki prejemajo štipendije za deficitarne poklice, po spolu, 

- višina razpoložljivih sredstev za štipendije, 

- višina podeljenih sredstev za štipendije. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 70.213.209 EUR 

Šifra proračunske postavke: 7054 
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Ime proračunske postavke: Štipendije: državne, Zoisove in nagrade za trajnostni razvoj 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje 

v državah izven držav članic Evropske unije, Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za 

kulturo za dodiplomski študij v tujini 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Ukrep prispeva k  

- večji dostopnosti do izobraževanja na področju umetnosti, 

- dvigu specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti 

posameznikov ter 

- lažjemu vključevanju mladih na trg dela. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število podeljenih štipendij za dodiplomski študij in za podiplomski študij izven EU. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Še ni znano 

Šifra proračunske postavke: 131124 

Ime proračunske postavke: Kultura - Štipendije 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC: MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Izvajanje štipendiranja za: 

• podiplomske študije v tujini za specializirane poklice v kulturi, 

• usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje 

specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev, za katerega institucija izda potrdilo o 

uspešno zaključenem programu. 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 
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Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino 

na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Štipendije se bo podeljevalo na posameznih javnih razpisih, 

ki bodo praviloma objavljeni enkrat letno od 2018 do 2023. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število mladih vključenih v štipendijske sheme. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 160212: 195.139,62 EUR 

160213: 48.784,91 EUR 

160214: 83.631,27 EUR 

160215: 20.907,82 EUR 

Skupaj: 348.463,61 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 160212, 160213, 160214, 160215 

Ime proračunskih postavk: PP: 160212 - PN10.1-Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-

EU, PP: 160213 - PN10.1-Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba, PP: 

160214 - PN10.1-Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU, PP: 160215 - PN10.1-

Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

2.2.2 CILJ: Povečanje mednarodne (študijske) mobilnosti mladih 

 

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

sistem 

Nosilec: MIZŠ 

 

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: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 
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TLN mobilnostna shema - transnacionalna mobilnost delovne sile (Learning Network on 

Transnational Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults (TLN Mobility) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

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 so NEET iskalci zaposlitve in brezposelni mladi v starosti od 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 tudi možnost ranljivim ciljnim skupinam v okviru NEET, ki niso vključene 

v sistem pri ZRSZ. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

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

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

- delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih 

izobraževanja, po spolu 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 339.032,50 EUR 

Šifri proračunskih postavk: 150032, 150033  

Imeni proračunskih postavk: PN 8.1 - Dostop do delovnih mest -14-20 -Z-EU 

PN 8.1 - Dostop do delovnih mest -14-20 -Z-SLO 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 9: okrepiti instrumente, ki podpirajo vrnitev mladih v Slovenijo, 

oziroma okrepitev sodelovanja med mladimi, ki bivajo in delajo v tujini, ter domačimi podjetji in 

izobraževalnimi ustanovami 

Nosilec: MIZŠ 

Sodelujoči: MZZ, MGRT, socialni partnerji 

 

ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

3.2.1 CILJ: Olajšati mladim začetek delovne kariere 
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PRIORITETNO PODPODROČJE 1: izboljšanje javnih politik omogočanja hitrega in ustreznega vstopa 

mladih na trg dela (poudarek na mladih diplomantih in poznem vstopu na trg dela) 

Nosilec: MDDSZ 

Sodelujoči: MGRT, MF, MIZŠ, socialni partnerji, nevladne organizacije, mladinski sektor 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Hitrejši prehod mladih na trg dela 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Spodbujanje zaposlovanja mladih po pogodbah za daljše časovno obdobje oziroma za nedoločen čas, 

z namenom spodbujanja delodajalcev, da ponudijo mladim bolj stabilne zaposlitve in socialno 

varnost. 

Program je namenjen spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb, starih do vključno 

25 let, za nedoločen čas, ob zagotovljenem mentorstvu. Poleg tega pa prispeva tudi k pridobivanju 

kompetenc z usposabljanjem ali izobraževanjem vključenih oseb in njihovih mentorjev. 

Z zagotavljanjem pridobivanja delovnih izkušenj in spodbujanjem zaposlovanja za nedoločen čas se 

dolgoročno krepi tudi večja odpornost mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.  

Program je del Načrta za okrevanje in odpornost in bo financiran s sredstvi Sklada za okrevanje in 

odpornost.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, 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),  

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

- delež vključitev mladih brezposelnih oseb v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.109.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 221152 

Ime proračunske postavke: C3K3 Trg dela-ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih 

trendov-hitrejši vstop mladih na trg dela-NOO-MDDSZ 
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Ime proračunskega uporabnika: Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost 

 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Krepitev svetovalnega dela z mladimi v zavodu RS za zaposlovanje 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Z zaposlitvijo 20 svetovalcev v okviru projekta, ki bodo posebej usposobljeni za delo z mladimi, bo 

ZRSZ bistveno prispeval k hitrejši in učinkovitejši aktivaciji mladih po prijavi v evidenco brezposelnih 

oseb in njihovemu opolnomočenju za vodenje lastne kariere z namenom hitrejšega prehoda v 

zaposlitev in preprečevanju prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Projekt se bo izvajal v skladu s 

programom Jamstvo za mlade, ki mladim do vključno 29 let zagotavlja aktivnosti, ki jim pomagajo k 

prehodu v trajnejšo obliko zaposlitve. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število zaposlenih svetovalcev za mlade: 20 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 686.792,43 EUR 

Šifri proračunskih postavk: 150036, 150037 

Imeni proračunskih postavk: PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela- 14-20 - EU (Z) 

PN8.2 - Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - slovenska udeležba (Z) 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom usposobljenosti in neformalno pridobljenih 

veščin (ključnih kompetenc) za mlade osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost 

iskalcev zaposlitev. Program je usmerjen predvsem na potrebe mladih brezposelnih, ki jim 

primanjkujejo znanje in kompetence, po katerih povprašujejo delodajalci. Program mladim omogoča 

pridobitev neformalnega znanja. Z vključitvijo se bodo izboljšale možnosti mladih oseb za zaposlitev. 

Tako spodbujamo zaposlovanje in posledično znižujemo stopnjo brezposelnosti mladih. Dodana 

vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti mladih oseb ter 

zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: Kazalniki NPM niso skladni s kazalniki programa. 

Kazalniki so število mladih, vključenih v program. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 839.090,95 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150034, 150035, 150036, 150037 

Imena proračunskih postavk: PP 150034 – PN 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – 14-

20- V -EU; PP 150035 – PN 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – 14-20- V -slovenska 

udeležba; PP 150036 – PN 8.2 – Trajnostno vključevanje  mladih na trg dela – 14-20- Z - EU; PP 

150037 – PN 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – 14-20- Z - slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Univerzitetni inkubatorji  

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Univerzitetni inkubatorji bodo izvajali ciljno usmerjene aktivnosti namenjene mladim, ki si želijo 

aktivno vstopiti v svet podjetništva, zagotavljali bodo pomoč pri inovativno naravnanih podjetniških 

zamislih, vse do njene realizacije ter nudili ustrezne prostore mladim na začetku podjetniške poti. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število uporabnikov podpornih storitev (univerzitetni inkubatorji). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 358.800 EUR  

Šifre proračunskih postavk: 160063,160064,160065,160066 

Ime proračunske postavke: Spodbujanje podjetništva 

Ime proračunskega uporabnika: MGRT 

 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen ukrepa Usposabljanje na delovnem mestu je spodbujanje delodajalcev za usposabljanje 

mladih brezposelnih za delo na konkretnem delovnem mestu. Usposabljanje bo potekalo na 
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delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja. Delovni preizkus je namenjen preizkusu na 

konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, 

na osnovi katerih lahko pride do dopolnitve zaposlitvenega načrta, dodatnega izobraževanja ali 

zaposlitve. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred 

sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

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

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

- delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih 

izobraževanja, po spolu,  

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

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

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

- delež vključitev mladih brezposelnih oseb v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.479.176,19 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150034, 150035, 150036, 150037 

Imena proračunskih postavk: PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -Eu (V) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -SLO (V) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -Eu (Z) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - SLO (Z) 

Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 
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Spodbujanje zaposlovanja mladih po pogodbah za daljše časovno obdobje oziroma za nedoločen čas, 

z namenom spodbujanja delodajalcev, da ponudijo mladim bolj stabilne zaposlitve in socialno 

varnost. 

Javno povabilo se je zaključilo v letu 2021, za leto 2022 so načrtovana le izplačila za že vključene v 

letih 2020 -2021. Novih vključitev v letu 2022 ni načrtovanih. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

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

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

- delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih 

izobraževanja, po spolu,  

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

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

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

- delež vključitev mladih brezposelnih oseb v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 6.700.000,00 EUR 

TZM (ESS) 4.750.000 EUR 

TZM (IP) 1.950.000 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150034, 150035, 150036, 150037, PP (IP) 3595 

Imena proračunskih postavk: PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -EU (V) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -SLO (V) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -EU (Z) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - SLO (Z) 

Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 
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Storitve točk SPOT Svetovanje 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Mreža SPOT Svetovanje bo zagotavljala celovite brezplačne podporne storitve za podjetništvo po 

celotni Sloveniji, ki so namenjene mladim, ki se odločajo ali podajajo na svojo podjetniško pot in tudi 

tistim, ki so že ustanovili svoje podjetje.  

Na vstopnih točkah SPOT bodo lahko:  

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

 pridobili različne informacije o ukrepih za podjetništvo, 

 prejeli osnovno svetovanje, 

 se udeležili delavnic in usposabljanj s področja podjetništva.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število uporabnikov podpornih storitev (vstopne točke SPOT).  

- število uporabnikov izvedenih postopkov registracij (vstopne točke SPOT). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 600.000 EUR v letu 2022* 

Šifre proračunskih postavk: 160063,160064,160065,160066 

Imena proračunskih postavk: Spodbujanje podjetništva 

Ime proračunskega uporabnika: MGRT 

 *sredstva predstavljajo ocenjeno vrednost celotnega ukrepa, ki so namenjena mladim. 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, 

podjetništva (vključno s socialnim podjetništvom) in samozaposlovanja mladih ter povečevanja 

pomena razvijanja družbeno-odgovorne podjetniške naravnanosti in znanj 

Nosilec: MGRT, MIZŠ 

NOSILEC: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

UPI za mlade 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen ukrepa je izvajanje aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in 

podjetnosti med mladimi, in sicer pri osnovnošolcih, dijakih in študentih.  
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež mladih, ki so deležni izobraževanja/usposabljanja s področja inovativnosti, 

ustvarjalnosti in podjetnosti, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 300.000 EUR 

Šifra proračunske postavke: 172410 

Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

NOSILEC: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Mentorske sheme za socialna podjetja (JR) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Mentorstvo (potencialnim) socialnim podjetnikom za večjo socialno vključenost, krepitev 

usposobljenosti in vstop na trg dela na področju socialnega podjetništva, pri tem javni razpis ni 

namenjen izključno mladim, ampak primarno zaposlenim v socialnih podjetjih, med njimi tudi 

mladim.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število vključenih oseb (kazalnik, ki se ga spremlja po JR in v informacijskem sistemu) 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022 in 2023: 3.048.867,03 EUR 

Šifra proračunske postavke: 160075, 160076, 160077, 160078 

Ime proračunske postavke: Mentorske sheme 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

NOSILEC: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Podjetno nad izzive – PONI (8 NPO) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Projekt Podjetno nad izzive je model podjetniškega usposabljanja v katerega so vključene osebe, ki 

nameravajo realizirati svojo lastno podjetniško idejo, glavni cilj projekta pa je usmerjen v to, da se 
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skozi realizacijo navedenega podjetniškega usposabljanja spodbuja podjetništvo, zagon novih podjetij 

in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število vključenih udeležencev - mladih do 29 leta starosti. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.566.395,00 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 190111, 190114, 190113, 190116 

Ime proračunskih postavk: PONI 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

NOSILEC: MGRT, Slovenski podjetniški sklad 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Zagonske spodbude za finančno podporo start-up inovativnim podjetjem (P2 22) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Zagonske spodbude so namenjene novoustanovljenim inovativnim start-up podjetjem (brez 

sodelovanja privatnih investitorjev), ki imajo potencial hitre rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši 

trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Gre za najširšo 

skupino novoustanovljenih inovativnih podjetij, ki imajo pozitivni gospodarski in družbeni pomen in 

na začetku svoje poti potrebujejo najugodnejša finančna sredstva. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število podprtih start up podjetij, ki bodo ustvarila vsaj 0,5 novega delovnega mesta / projekt. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.160.000,00 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 160063, 160064, 160065, 160066 

Imena proračunskih postavk: Spodbujanje podjetništva V-14-20-EU, Spodbujanje podjetništva V-14-

20-SLO, Spodbujanje podjetništva Z-14-20-EU, Spodbujanje podjetništva Z-14-20-SLO 

Ime proračunskega uporabnika: Slovenski podjetniški sklad 

 

NOSILEC: MGRT, Slovenski podjetniški sklad 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

SEMENSKI KAPITAL – SK75 in SI SK 
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen ukrepa je spodbujanje: 

• nastajanja novih malih in srednjih podjetij (MSP) na način, da Sklad in/ali skupaj z 

neodvisnimi zasebnimi investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno 

razvojno fazo MSP, 

• nastajanja novih podjetij in hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov 

v ekonomsko izkoriščanje (povezovanje znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, 

izumiteljev, s podjetniško prakso), 

• razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja v obliki navidezno 

lastniškega in/ali mezzanin financiranja, 

• mreženja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij 

(povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, 

tehnoloških parkov, z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi 

angeli itd.). 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število podprtih novih MSP-jev, ki bodo povečala dodano vrednost na zaposlenega in 

prihodek. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 3.425.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: Sklad skladov ESIF 2014-2020, PIFI 

Ime proračunske postavke: Sklad skladov ESIF 2014-2020, PIFI 

Ime proračunskega uporabnika: Slovenski podjetniški sklad 

 

NOSILEC: MKGP 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Shema za mlade kmete 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen ukrepa je s podporami povečati vitalnost kmetij mladih kmetov ter tako izboljšati njihovo 

konkurenčnost in trajnost v njihovi najranljivejši fazi razvoja podjetniške zamisli. Plačilo spodbuja 

mlade k ohranjanju podeželja, povečuje zanimanje med njimi za vstop v sektor, povečuje finančno 

stabilnost mladih v kmetijstvu in omogoča strukturne spremembe na področju kmetijstva, kot so 

starostna pomladitev, krepitev sodelovanja in uvajanje novih tehnologij. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 
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- število podprtih mladih kmetov, 

- površina, ki jo upravljajo mladi kmetje (v ha). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 1.578.360,62 EUR (2.630.601,04 EUR)* 

Šifra proračunske postavke: 140029 

Ime proračunske postavke: Neposredna plačila v kmetijstvu – EU 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

NOSILEC: MKGP 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen ukrepa je s podporami za vzpostavitev in razvoj kmetijske dejavnosti prispevati k izboljšanju 

starostne strukture nosilcev kmetij in s tem k hitrejšemu strukturnemu prilagajanju tega sektorja, 

hkrati pa k ustanavljanju novih delovnih 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. Z 

dodeljevanjem podpor se spodbuja tako mlade kmete, ki so zaposleni zunaj prevzetega kmetijskega 

gospodarstva, kot mlade kmete, ki si na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ustvarijo delovno 

mesto in zato prejmejo višji znesek podpore. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število podprtih mladih kmetov, 

- površina, ki jo upravljajo mladi kmetje (v ha). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 8.490.008 EUR 

Šifri proračunskih postavk: 140021, 140022 

Imeni proračunskih postavk: Program razvoja podeželja – 14 – 20 - sredstva EU (80 % sredstev), 

Program razvoja podeželja -14 - 20- slovenska udeležba (20 % sredstev) 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

NOSILEC: MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 
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Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2022 

sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo  

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi (rojene 1992 ali pozneje) so namenjene ohranitvi in 

spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno 

delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v 

kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi 

ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število delovnih štipendij za mlade (rojene leta 1999 ali pozneje). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 159.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131123 

Ime proračunske postavke: Samostojni ustvarjalci na področju kulture 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC: MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Podpora projektom in programom za mlade - JAK 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V letu 2022 Javna agencija za knjigo (JAK) načrtuje podporo mladim perspektivnim ustvarjalcem – 

avtorjem izvirnih leposlovnih besedil in prevajalcem leposlovnih in humanističnih del iz tujih jezikov v 

slovenski jezik, in sicer v obliki delovnih štipendij za mlade ustvarjalce na podlagi enoletnega 

projektnega razpisa. Upravičeni bodo mladi avtorji, ki še niso dopolnili 35 let ali ki niso 

objavili/prevedli več kot dveh samostojnih knjižnih del. Podpora je namenjena omogočanju razvijanja 

knjižnih projektov mladih ustvarjalcev, ki so že pridobili izhodiščne reference na področju knjižnega 

ustvarjanja in podpori njihovemu razvoju v vrhunske ustvarjalce.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število dodeljenih delovnih štipendij mladim perspektivnim ustvarjalcem 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Predvidoma 100.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131145 

Ime proračunske postavke: Javna agencija RS za knjigo 
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Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC: MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih 

dejavnosti v okviru JSDK (JR ESS PDZM 2016 – 2020) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) z operacijo Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na 

področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD preko a) spodbud (subvencij) za zaposlovanje 

brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti omogoča zaposlovanje za neprekinjeno obdobje 

najmanj 9 mesecev za polni delovni čas ter b) nudi dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v 

kulturi v obsegu 120-ih ur v okviru 12 izobraževalnih modulov. JSKD s tem pomaga do trajnostnega 

vključevanja mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 

usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz 

marginaliziranih skupnosti  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev), 

- delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje), 

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

- število mladih starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja), 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Predvidoma 193.288,28 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 160200, 160201, 160202,160203 

Imena proračunskih postavk: 160200 - PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU, 160201 - 

PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba, 160202 - PN8.2-Znižanje 

brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU, 160203 - PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska 

udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC: MIZŠ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

JAVNI RAZPIS »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« 
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati celosten model spodbujanja 

kompetence podjetnosti v javno veljavnih splošnih in strokovnih izobraževalnih programih, s katerim 

bi omogočili dijakom prožnejšo prehajanje med gimnazijami in okoljem. Z modelom želimo nato 

dijake opolnomočiti z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno 

znanje uporabiti v realnem življenju in kako delovati proaktivno ter samoiniciativno. Tako bodo dijaki 

po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo 

učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež mladih, ki so deležni izobraževanja/usposabljanja s področja inovativnosti, 

ustvarjalnosti in podjetnosti, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 158.000,00 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Imena proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 

14-20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

NOSILEC: MIZŠ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

JAVNI RAZPIS »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence 

podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno 

šolo in okoljem. Z modelom se želi opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih 

izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. 

Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s 

katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer se jim 

zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež mladih, ki so deležni izobraževanja/usposabljanja s področja inovativnosti, 

ustvarjalnosti in podjetnosti, po spolu. 
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Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 180.000,00 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Imena proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 

14-20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

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 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z 

okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) in 

izvajanje prožnih oblik učenja. Na ta način se bo mladim omogočalo pridobivanje konkretnih, 

praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj za neposredno udejstvovanje pri 

uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj, razvoj podjetnosti, inovativnost, kreativnega razmišljanja, 

ustvarjalnosti ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje. Z javnim razpisom se naslavlja 

tudi druge izzive visokega šolstva kot npr. sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi 

zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga 

dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem. 

Kazalnik v NMP, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

 povprečni čas prijave registriranih brezposelnih diplomantov po področjih izobraževanja, po 

spolu, 

 število diplomantov terciarnega izobraževanja po področjih izobraževanja mednarodne 

standardne klasifikacije izobraževanja (ISCED 1997), po spolu, 

 število študentov, ki so vključeni v prakso pri delodajalcu, po spolu. 
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Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: / 

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Imena proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 

14-20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

NOSILEC: MIZŠ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in 

posodobitev eVŠ 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen javnega razpisa je z visokokakovostnimi storitvami poklicne in karierne orientacije na vseh 

ravneh formalnega izobraževanja izboljšati odzivnost izobraževalnega sistema in pričakovanja mladih, 

pri čemer bo na visokošolski ravni vzpostavljen sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov, ki bo 

podlaga za napovedovanje potreb na trgu dela. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2022 – 98.750 EUR  

Šifre proračunskih postavk: 150044, 150046, 150045, 150047 

Imena proračunskih postavk: PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 

14-20-V-EU; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-V-slovenska 

udeležba; PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-EU; PN10.1 

– Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

NOSILEC: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 
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V navezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno podjetniško zbornico Slovenije ter Trgovinsko 

zbornico Slovenije bo sofinanciran ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s 

ciljem zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih in spodbujanjem podjetij, da sodelujejo v 

procesu oblikovanja bodočega kadra za potrebe gospodarstva. V okviru ukrepa bodo sofinancirani 

stroški delodajalcem pri praktičnem izobraževanju kadrov na področju srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število dijakov, ki imajo sklenjeno individualno učno pogodbo. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 410.000 EUR 

Šifra proračunske postavke: 172410 

Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

NOSILEC: MGRT 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja v vajeniški obliki 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V navezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno podjetniško zbornico Slovenije bo 

sofinanciran ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v vajeniški obliki s ciljem 

zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih in spodbujanjem podjetij, da sodelujejo v procesu 

oblikovanja bodočega kadra za potrebe gospodarstva. V okviru ukrepa bodo sofinancirani del 

stroškov delodajalcev, povezanih s praktičnim usposabljanjem vajencev, in sicer stroški prehrane in 

prevoza. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število dijakov, ki imajo sklenjeno vajeniško pogodbo.  

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 340.000 EUR 

Šifra proračunske postavke: 172410 

Ime proračunske postavke: Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

3.2.2 CILJ: Izboljšanje kakovosti zaposlitev 
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PRIORITETNO PODPODROČJE 4: zmanjševanje razširjenosti manj ugodnih oblik zaposlovanja med 

mladimi 

Nosilec: MDDSZ 

Sodelujoči: socialni partnerji 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Spodbujanje zaposlovanja mladih po pogodbah za daljše časovno obdobje oziroma za nedoločen čas, 

z namenom spodbujanja delodajalcev, da ponudijo mladim bolj stabilne zaposlitve in socialno 

varnost. 

Javno povabilo se je zaključilo v letu 2021, za leto 2022 so načrtovana le izplačila za že vključene v 

letih 2020 -2021. Novih vključitev v letu 2022 ni načrtovanih. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

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

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

- delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih 

izobraževanja, po spolu,  

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

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

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

- delež vključitev mladih brezposelnih oseb v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja, po spolu 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 6.700.000,00 EUR 

TZM (ESS) 4.750.000 EUR 

TZM (IP) 1.950.000 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 150034, 150035, 150036, 150037, PP (IP) 3595 
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Imena proračunskih postavk: PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -Eu (V) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -SLO (V) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 -Eu (Z) 

PN8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - 14-20 - SLO (Z) 

Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Hitrejši prehod mladih na trg dela 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Spodbujanje zaposlovanja mladih po pogodbah za daljše časovno obdobje oziroma za nedoločen čas, 

z namenom spodbujanja delodajalcev, da ponudijo mladim bolj stabilne zaposlitve in socialno 

varnost. 

Program je namenjen spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb , starih do vključno 

25 let, za nedoločen čas, ob zagotovljenem mentorstvu. Poleg tega pa prispeva tudi k pridobivanju 

kompetenc z usposabljanjem ali izobraževanjem vključenih oseb in njihovih mentorjev. 

Z zagotavljanem pridobivanja delovnih izkušenj in spodbujanjem zaposlovanja za nedoločen čas se 

dolgoročno krepi tudi večja odpornost mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.  

Program je del Načrta za okrevanje in odpornost in bo financiran s sredstvi Sklada za okrevanje in 

odpornost.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let, 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),  

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

- delež vključitev mladih brezposelnih oseb v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.109.000,00 EUR 
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Šifra proračunske postavke: 221152  

Ime proračunske postavke: C3K3 Trg dela-ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih 

trendov-hitrejši vstop mladih na trg dela-NOO-MDDSZ 

Ime proračunskega uporabnika: Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost 

 

NOSILEC: MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Podpora projektom in programom za mlade - JAK 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V letu 2022 Javna agencija za knjigo (JAK) načrtuje podporo mladim perspektivnim ustvarjalcem – 

avtorjem izvirnih leposlovnih besedil in prevajalcem leposlovnih in humanističnih del iz tujih jezikov v 

slovenski jezik, in sicer v obliki delovnih štipendij za mlade ustvarjalce na podlagi enoletnega 

projektnega razpisa. Upravičeni bodo mladi avtorji, ki še niso dopolnili 35 let ali ki niso 

objavili/prevedli več kot dveh samostojnih knjižnih del. Podpora je namenjena omogočanju razvijanja 

knjižnih projektov mladih ustvarjalcev, ki so že pridobili izhodiščne reference na področju knjižnega 

ustvarjanja in podpori njihovemu razvoju v vrhunske ustvarjalce.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število dodeljenih delovnih štipendij mladim perspektivnim ustvarjalcem 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Predvidoma 100.000,00 

Šifra proračunske postavke: 131145 

Ime proračunske postavke: Javna agencija RS za knjigo 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC: MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih 

dejavnosti v okviru JSDK (JR ESS PDZM 2016 – 2020) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) z operacijo Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na 

področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD preko a) spodbud (subvencij) za zaposlovanje 

brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti omogoča zaposlovanje za neprekinjeno obdobje 
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najmanj 9 mesecev za polni delovni čas ter b) nudi dopolnilna izobraževanje za delo/zaposlovanje v 

kulturi v obsegu 120-ih ur v okviru 12 izobraževalnih modulov. JSKD s tem pomaga do trajnostnega 

vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 

usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz 

marginaliziranih skupnosti  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev), 

- delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) 

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

- število mladih starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja).  

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Predvidoma 193.288,28 

Šifre proračunskih postavk: 160200, 160201, 160202,160203 

Imena proračunskih postavk: 160200 - PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU, 160201 - 

PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba, 160202 - PN8.2-Znižanje 

brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU, 160203 - PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska 

udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

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 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI 

Dvig najnižjega materinskega/očetovskega/starševskega nadomestila in starševskega dodatka 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Z novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se je z letom 2021 dvignilo najnižje 

materinsko/očetovsko/starševsko nadomestilo in starševski dodatek. 
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Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število staršev, ki izrabijo starševski dodatek ali so upravičeni do najnižjega  

materinskega/očetovskega/starševskega nadomestila. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 352 mio EUR v letu 2022 (za vsa nadomestila) in 13 

mio EUR za starševski dodatek 

Šifri proračunskih postavk: 4115 in 3560 

Imena proračunskih postavk: 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC: MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI 

Plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Z novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih z letom 2021 upravičencem do 

krajšega delovnega časa Republika Slovenija od 1. 1. 2021 zagotavlja do polne delovne obveznosti 

plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač (enak izračun 

kot za materinsko nadomestilo), vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število staršev, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševstva. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 30 mio EUR v letu 2022 

Šifra proračunske postavke: 4115 

Ime proračunske postavke: 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

BIVANJSKE RAZMERE MLADIH 

4.2.1 CILJ: Zagotavljanje kapacitet in sistemsko urejena dostopnost stanovanj 
za mlade  
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PRIORITETNO PODPODROČJE 1: priprava pravnih podlag za zagotovitev stanovanj za mlade 

Nosilec: MOP 

 

NOSILEC: MOP, SSRS 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Izgradnja stanovanjskih skupnosti za mlade – pilotni projekt 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Stanovanjske skupnosti mladih so nova oblika sobivanja za mlade. Namen ni dolgoročna stanovanjska 

oskrba, ampak gre za »prvo pomoč« pri zagotavljanju stanovanjske osamosvojitve mladih; 

predvidena je časovna ali starostna omejitev prebivanja v taki skupnosti. Pilotni projekt je namenjen 

predvsem preverjanju poslovnega modela skupnosti za mlade, ki bo podlaga za pripravo stalnih 

modelov financiranja in sodelovanja ter določitev pogojev stanovanjskih skupnosti mladih glede na 

ugotovljene dejanske potrebe. 

Stanovanjski sklad RS je na Gerbičevi ulici v Ljubljani pridobil v last zemljišča za gradnjo, na katerih je 

kot glavni izvajalec stanovanjske politike, spomladi 2021 zaključil z gradnjo objekta Skupnost za 

mlade – Gerbičeva ter otvoril objekt 22.6.2021. Gre za pilotni projekt, ki je nastal na podlagi 

ReNSP15-25 z idejo in ciljem povečanja osamosvojitve mladih med 18. in 29. letom starosti. V objektu 

je 109 bivalnih enot s skupno 171 posteljami. Trenutno so proste posamezne postelje v bivalnih 

enotah za dve oziroma tri osebe. Bivalne enote so opremljene z mini kuhinjo, kopalnico, omarami, 

posteljami, mizami in stoli.  

SSRS je 22.6.2021 objavil Javni razpis za oddajo postelj in parkirnih mest – Skupnost za mlade 

Gerbičeva v Ljubljani. Z njim je vse zainteresirane za najem postelje vabil, da na povezavi 

http://www.skupnost-za-mlade-gerbiceva.ssrs.si/ oddajo v razpoložljivih terminih vlogo za najem 

posteljo.  

 

SSRS bivalne enote oziroma postelje oddaja sproti prosilcem do oddaje vseh postelj po pogojih 

razpisa. Vsa razpisna dokumentacija, vključno s slikami prostih bivalnih enot je na voljo na povezavi 

http://www.skupnost-za-mlade-gerbiceva.ssrs.si/. SSRS je na omenjenem projektu prvič omogočil 

poleg klasičnega sklepanja najemnih pogodb tudi digitalno sklepanje najemnih pogodb preko novo 

odprtega SSRS portala. 

Mesečna najemnina za bivalno enoto za 2 osebi znaša po osebi 160 EUR in stroški 30 EUR. Mesečna 

najemnina za bivalno enoto za 3 osebe znaša po osebi 150 EUR in stroški 30 EUR. Z najemom bivalne 

enote oziroma postelje je najemnikom na voljo tudi souporaba skupnih prostorov skupnosti: skupne 

kuhinje in jedilnice, co-working prostora, sejne sobe in pralnice. Najemniki lahko s pridom izkoriščajo 

tudi prednost dobre lokacije – bližine centra mesta, do kamor je dobrih 20 minut hoje, v neposredni 

bližini pa je tudi možnost uporabe javnega prometa, izposoje koles in parkiranja na način parkiraj in 

http://www.skupnost-za-mlade-gerbiceva.ssrs.si/
http://www.skupnost-za-mlade-gerbiceva.ssrs.si/
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se pelji. Prav tako je pred objektom najemnikom na voljo 25 parkirnih mest, ki so v okviru razpisa, 

razen enega, namenjenega gibalno ovirani osebi, že oddana. Najemniki imajo na voljo tudi 5 parkirnih 

mest namenjenih car-sharingu, 2 parkirni mesti za motorna vozila ter 78 parkirnih mest za kolesa.  

Na 31.12.2021 je bilo zasedenih 155 postelj in prostih 16 postelj. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- število zagotovljenih bivalnih enot za mlade v okviru stanovanjskih skupnosti za mlade. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022:  

Za navedeno aktivnost in pilotni projekt Stanovanjski sklad RS ni pridobil sredstev iz proračuna 

Republike Slovenije oziroma nima zagotovljenih finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije 

na nobeni postavki. 

Šifra proračunske postavke: / 

Ime proračunske postavke: / 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

NOSILCA: MOP, SSRS 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Zagotovitev javnih najemnih stanovanj (tudi za mlade) 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

SSRS nadaljuje izvedbo projektov izgradnje javnih najemnih stanovanj skladno s Poslovno politiko 

SSRS za obdobje 2021-2025. 

 

V Ljubljani je konec leta 2021 odprl sosesko Novo Brdo. V 18 objektih je 498 novih stanovanj. V njej 

bodo sobivale različne generacije, zato so tudi objekti in stanovanja ter okolica temu prilagojeni. Vsi 

objekti so prilagojeni tako mladim in družinam kot tudi starejšim. V podzemnih garažah je 522 

parkirnih mest za stanovalce. Prav tako so v soseski na voljo različne javne storitve, kot so knjižnica in 

trgovine ter varen odprt zunanji prostor, kjer bo veliko zelenja in otroška igrišča. Lokacijsko se objekti 

nahajajo blizu priključka na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto. SSRS je izgradnjo soseske 

financiral iz lastnih sredstev in delno iz sredstev prvega posojila v vrednosti 50 milijonov evrov s 

strani Razvojne banke Sveta Evrope (CEB).  

Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj in sofinancira gradnje v 

sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki ter kupec stanovanj na trgu. Skrbi za 

uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva. Uporabnikom 

stanovanj zagotavlja čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem 
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obremenjevanju okolja. Do leta 2023 ima namen skupno zagotoviti kar 2.144 novih javnih najemnih 

stanovanj po celotni državi. 

SSRS je 2.7.2021 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v 

letih 2021 in 2022, Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 

2021 in 2022 in Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022 

ter z njimi nadaljuje pridobivanje, gradnjo in nakupovanje stanovanj za javni najem.  

Med prednostnimi skupinami pri najemu stanovanj v lasti SSRS so tudi mladi in mlade družine. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- število zagotovljenih javnih najemnih stanovanj. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: / 

Šifra proračunske postavke: / 

Ime proračunske postavke: / 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

NOSILCI: MOP, SSRS, lokalne skupnosti in lokalni stanovanjski skladi ter neprofitne stanovanjske 

organizacije 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Zagotovitev ponudbe javnih najemnih stanovanj (tudi za mlade) 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022 je 

namenjen občinam, neprofitnim stanovanjskim organizacijam in nevladnim organizacijam, da 

posamično ali skupaj oblikujejo projektne predloge in jih prijavijo na razpis. Program je namenjen 

pridobivanju novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. 

Glavni poudarek in prednost se namenja investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje novih 

predpisov s področja energetske učinkovitosti in sofinanciranju, v obliki soinvestiranja projektov, kjer 

SSRS kupuje do 50 % javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot. Program ohranja tudi nekoliko 

spremenjeno obliko sofinanciranja: posojilo in soinvestiranje s posojilom. Za izvajanje programa SSRS 

namenja 10 mio EUR iz lastnih virov, pri čemer je 2 mio EUR namenjenih za posojila, 8 mio EUR pa za 

soinvestiranje. 

Med prednostnimi skupinami pri najemu javnih najemnih stanovanj so tudi mladi in mlade družine. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- število zagotovljenih javnih najemnih stanovanj.  
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Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: / 

Šifra proračunske postavke: / 

Ime proračunske postavke: / 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

4.2.2 CILJ: Dostopnost stanovanj za mlade in vzpostavitev podpornih 
mehanizmov 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: vzpostavitev ugodnejših stanovanjskih kreditov za mlade 

 

Nosilec: MF 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: okrepitev in spodbujanje trga javnih najemnih stanovanj (in s tem 

posledično uravnavanje cen tržnih najemnin) 

 

Nosilca: MOP in MF 

NOSILCA: MOP, SSRS 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javna služba za najemniško upravljanje 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 90/21, 

SZ-1E) in Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj (Uradni list RS, št. 197/21) se bo v letu 2022 

začelo izvajanje javnega najema stanovanj (JNS). SSRS bo v okviru izvajanja javne najemne službe 

najemal stanovanja na trgu in jih oddajal upravičencem v podnajem. SSRS ima vlogo posrednika, 

upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastnike stanovanj razbremeni vseh poslov in tveganj, 

povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno pa jim zagotavlja prejemanje rednih dohodkov. S 

prevzemom vseh obveznosti v zvezi z oddajanjem stanovanj in s prevzemom tveganj bo SSRS z javnim 

najemom stanovanj spodbudil k oddaji stanovanj tiste lastnike, ki imajo zadržke (strah pred 

neplačniki, negospodarno ravnanje s stanovanjem, birokracija). Nagovarjal bo tudi tiste lastnike, ki 

živijo v prevelikih stanovanjih (predvsem starejši, ovdoveli …) in jim bo omogočil dolgoročno varno in 

enostavno oddajo stanovanj ter redni dohodek, s katerim bodo lahko primerneje rešili stanovanjsko 
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vprašanje (najem ustreznega stanovanja, oskrbovanega stanovanja, preselitev v dom starejših 

občanov …). Višina najemnine, ki se kot mesečno nadomestilo za uporabo stanovanja izplačuje 

lastniku stanovanja, je predmet individualnega dogovora med SSRS in lastnikom stanovanja, vendar 

ne sme presegati 1,3-kratnika neprofitne najemnine za to stanovanje. Za poravnavo razlike med 

najemnino, ki jo plačuje SSRS, in neprofitno najemnino bo skladno z Uredbo o izvajanju javnega 

najema sredstva v višini 0,2-kratnika neprofitne najemnine za vsako najeto stanovanje zagotovila 

država.  

SSRS je s 1.1.2022 ustanovil notranjo organizacijsko enoto javno najemno službo ter bo skladno z 

določbami SZ-1E in Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj (Uradni list RS, št. 197/21) v prvi 

polovici leta 2022 objavil javni razpis s katerim bo najemodajalce pozval k oddaji stanovanj v najem, 

stanovanja pa bo nato z javnim razpisom oddal zainteresiranim prosilcem v podnajem.  

Namen vzpostavitve javnega najema stanovanj je povečanje najemnega stanovanjskega fonda po 

ugodnejši najemni ceni od tržne in posledično povečanje dostopnosti najemnih stanovanj, tudi za 

mlade in mlade družine. 

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu: 

 delež najemnikov med mladimi,* 

 delež najemnih stanovanj (javna in zasebna).* 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 220.500 € 

Šifra proračunske postavke: / 

Ime proračunske postavke: / 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in proctor 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: ustreznejša uporaba praznih stanovanj 

 

Nosilec: MOP 

NOSILCA: MOP, SSRS 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javna služba za najemniško upravljanje 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 90/21, 

SZ-1E) in Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj (Uradni list RS, št. 197/21) se bo v letu 2022 

začelo izvajanje javnega najema stanovanj (JNS). SSRS bo v okviru izvajanja JNS najemal stanovanja 



 

40 

 

na trgu in jih oddajal upravičencem v podnajem. SSRS ima vlogo posrednika, upravitelja in 

vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastnike stanovanj razbremeni vseh poslov in tveganj, povezanih z 

oddajo stanovanj, dolgoročno pa jim zagotavlja prejemanje rednih dohodkov. S prevzemom vseh 

obveznosti v zvezi z oddajanjem stanovanj in s prevzemom tveganj bo SSRS z javnim najemom 

stanovanj spodbudil k oddaji stanovanj tiste lastnike, ki imajo zadržke (strah pred neplačniki, 

negospodarno ravnanje s stanovanjem, birokracija). JNS bo nagovarjal tudi tiste lastnike, ki živijo v 

prevelikih stanovanjih (predvsem starejši, ovdoveli …) in jim bo omogočil dolgoročno varno in 

enostavno oddajo stanovanj ter redni dohodek, s katerim bodo lahko primerneje rešili stanovanjsko 

vprašanje (najem ustreznega stanovanja, oskrbovanega stanovanja, preselitev v dom starejših 

občanov …). Višina najemnine, ki se kot mesečno nadomestilo za uporabo stanovanja izplačuje 

lastniku stanovanja, je predmet individualnega dogovora med SSRS in lastnikom stanovanja, vendar 

ne sme presegati 1,3-kratnika neprofitne najemnine za to stanovanje. Za poravnavo razlike med 

najemnino, ki jo plačuje SSRS, in neprofitno najemnino bo skladno z Uredbo o izvajanju javnega 

najema sredstva v višini 0,2-kratnika neprofitne najemnine za vsako najeto stanovanje zagotovila 

država. 

Namen vzpostavitve javnega najema stanovanj je povečanje najemnega stanovanjskega fonda po 

ugodnejši najemni ceni od tržne in posledično povečanje dostopnosti najemnih stanovanj, tudi za 

mlade in mlade družine. 

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu: 

 delež najemnikov med mladimi,* 

 delež najemnih stanovanj (javna in zasebna).* 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 220.500 € 

Šifra proračunske postavke: / 

Ime proračunske postavke: / 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: spodbujanje alternativnih oblik bivanja – stanovanjske zadruge 

(kooperative) 

Nosilci: MOP, lokalne skupnosti 

NOSILCI: MOP, SSRS, lokalne skupnosti 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Zagotavljanje stanovanj za mlade skozi stanovanjske zadruge – pilotni projekt 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Ustanovljena je bila projektna skupina pod vodstvom MOP, ki je v sodelovanju s predstavniki 

kabineta predsednika vlade, SSRS, JSS MOL, Mreže za prostor in zadruge Zadrugator pripravila osnove 
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za izvedbo pilotnega projekta. Projekt je bil razdeljen v dve fazi, pripravljalno in izvedbeno fazo; 

pripravljalna faza je končana. 

Vzpostavljene morajo biti ustrezne pravne podlage za zakonito izvedbo pilotnega projekta, ki je zdaj 

veljavna zakonodaja ne omogoča. Pravne podlage za delovanje stanovanjskih zadrug niso bile 

vključene med nujne spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona (ki so bile sprejete sredi leta 

2021; predvidoma bodo vključene v pripravo novega Stanovanjskega zakona, ki bo celovito uredil 

področje in k pripravi katerega bo ministrstvo pristopilo po implementaciji nujnih sprememb). 

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu: 

 izgradnja stanovanjske zadruge v okviru predvidenega pilotnega projekta, 

 število stanovanj, zgrajenih v okviru stanovanjskih zadrug.* 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: / 

Šifra proračunske postavke: / 

Ime proračunske postavke: / 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

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 

NOSILCA: MOP, SSRS 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Vključitev drugih prednostnih skupin mladih pri oblikovanju javnih razpisov za oddajo javnih 

najemnih stanovanj 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Prednostne skupine pri najemu stanovanj so v razpisih za oddajo stanovanj Stanovanjskega sklada RS 

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. Navedene ciljne skupine – mladi 

pari, samski mladi in drugi – bodo vključene v zgoraj navedene pilotne projekte: zagotovitev ponudbe 

cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje; pilotni projekt 

zagotavljanja stanovanjskih skupnosti. Že zdaj pa tudi drugim skupinam, to so mladi pari, samski 

mladi in mladi po odpustu iz vzgojno-izobraževalnega zavoda in rejništva, ni onemogočeno 

prijavljanje na javni razpis SSRS za oddajo stanovanja v najem. 

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu: 
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 odstotek vključenih drugih ciljnih skupin mladih, 

- število (delež) mladih parov, samskih mladih in drugih, ki jim je bilo zagotovljeno stanovanje 

(skozi pilotne projekte). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022:/ 

Šifra proračunske postavke: / 

Ime proračunske postavke: / 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: delovanje informacijske točke (možna internetna stran), kjer bi mladi 

na enem mestu lahko izvedeli za vse možnosti in načine pridobitve stanovanja (o načinih in akterjih 

kreditiranja, pogojih za dodelitev neprofitnega stanovanja, pogojih za pridobitev subvencije itd., 

praktičnih vidikih bivanja ter pravicah in dolžnostih na tem področju) 

Nosilec: mladinski sektor 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: izvedba evalvacij učinkovitosti obstoječih ukrepov pomoči 

zagotavljanja dostopa stanovanj za mlade 

Nosilec: MOP 

NOSILCA: MOP, SSRS 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Spremljanje učinkov ukrepov in doseganje ciljev stanovanjske politike 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Predvideno je bilo, da se bodo Kazalniki (določeni v prilogi 2 ReNSP2015–2025) evalvirali pet let po 

sprejetju ReNSP (predvidoma leta 2020). Vsi navedeni pilotni projekti so bili spremljani in imajo 

opredeljene kazalnike, ki pa niso popolnoma usklajeni s kazalniki, zapisanimi v NPM. Evalvacija 

Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu je bila izvedena konec leta 2021 s strani MOP. 

Ukrepi zagotavljanja dostopnosti stanovanj za mlade so del omenjene resolucije in so v enaki obliki 

vključeni tudi v izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

 izvedeno število evalvacij.* 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: / 

Šifra proračunske postavke: / 
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Ime proračunske postavke: / 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE 

 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: zagotavljanje sistemskih pogojev za redno telesno dejavnost 

Nosilec: MIZŠ  

Sodelujoči: MZ 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 in 

akcijskega načrta do leta 2022 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 bo prispeval k boljši 

kakovosti življenja in boljšemu zdravju mladih. Program posebej opredeljuje ukrepe namenjene 

mladim. 

Nacionalni program obravnava naslednje ključne izzive na področju telesne dejavnosti za zdravje:  

– krepitev enakosti v zdravju, tudi z ukrepi za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za 

telesno dejavnost za zdravje; 

– uspešno posredovanje znanj in veščin o koristih telesne dejavnosti in priporočilih glede 

prilagojenosti posameznim ciljnim skupinam (pogostost, intenzivnost, vrsta dejavnosti in varnost).  

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

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

– delež mladih s čezmerno težo in debelostjo, po spolu, 
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NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

1. Sistematski pregledi otrok (vključno z otroci športniki)  

2. Vključevanje otrok in mladih s tveganjem debelosti v program Centrov za krepitev zdravja 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

1. Prispeva k povečanju zdravega športa mladih, k preprečevanju poškodb, zdravim 

prehranskim navadam. 

2. Prispeva k povečanju delež mladih, ki so redno telesno dejavni in gibalno zmogljivi in s tem k  

ustavljanju trenda nižanja deleža mladih s priporočeno telesno težo. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

-povečati delež mladih, ki so redno telesno dejavni in gibalno zmogljivi, 

-povečati delež mladih, ki se uravnoteženo prehranjujejo, 

-ustaviti trend nižanja deleža mladih s priporočeno telesno težo. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Sredstva se zagotavljajo iz ZZZS 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Programi spodbujanja gibanja za zdravje – sofinanciranje programov na področju prehrane in 

telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022 

Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–

2025. 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih. Programi 

prispevajo k povečanju deleža mladih, ki so telesno dejavni in se redno/vsakodnevno gibljejo. 

Usmerjeni so na ozaveščanje o pomenu vzdrževanja normalne telesne teže z zdravim načinom 

prehranjevanja in redno telesno dejavnostjo ter na učenje praktičnih veščin in pridobivanje znanja na 

tem področju. 

Ti programi zajemajo konkretne dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju javnega 

zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira z večletnimi javnimi razpisi s področja javnega 

zdravja.  

Dosegljivi so na spletnih straneh:  
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https://gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/Porocilo-o-upravicencih-sredstev-na-podrocju-prehrane-in-telesne-dejavnosti-DTS-

191219.pdf 

in https://www.dobertekslovenija.si/. 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 356.939 EUR 

Šifra proračunske postavke: 180050 

Ime proračunske postavke: Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotavljanje sistemskih pogojev za uravnoteženo prehranjevanje 

mladih 15–29 let 

Nosilec: MZ 

Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MKGP 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 in 

akcijskega načrta do leta 2022 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 bo prispeval k boljši 

kakovosti življenja in boljšemu zdravju mladih. Program posebej opredeljuje ukrepe namenjene 

mladim. 

Nacionalni program obravnava te ključne izzive na področju (pre)hrane za zdravje:  

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

– spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje v celotnem 

življenjskem obdobju ter omogočanje zdrave izbire potrošniku; 

– krepitev enakosti v zdravju, tudi z ukrepi za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za 

telesno dejavnost za zdravje; 

– uspešno posredovanje znanj in veščin o zdravem in varnem prehranjevanju za vse skupine 

prebivalstva s posebnim poudarkom na bodočih starših, prehranjevanju nosečnic, pridobivanju veščin 

o dojenju in zdravi prehrani majhnih otrok in starejših. 

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

https://www.dobertekslovenija.si/
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– delež mladih, ki uživajo priporočene količine sadja in zelenjave, po spolu, 

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

– delež mladih, ki redno zajtrkujejo, po spolu, 

– delež mladih s čezmerno težo in debelostjo, po spolu. 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Programi spodbujanja zdravega prehranjevanja – sofinanciranje programov na področju prehrane 

in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022 

Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–

2025. 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih. Programi 

prispevajo k povečanju deleža mladih, ki se zdravo prehranjujejo (redno zajtrkujejo, uživajo več sadja 

in zelenjave pijejo manj sladkih pijač). Usmerjeni so na oblikovanje zdravih prehranskih navad ter 

spodbudnega okolja, kjer postaja zdrava izbira lažja. Programi spodbujajo 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 spletnih straneh:  

https://gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/Porocilo-o-upravicencih-sredstev-na-podrocju-prehrane-in-telesne-dejavnosti-DTS-

191219.pdf 

in https://www.dobertekslovenija.si/. 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 356.939 EUR 

Šifra proračunske postavke: 180050 

Ime proračunske postavke: Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

NOSILEC: MZ 

https://www.dobertekslovenija.si/
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IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Spremljanje s svetovanjem in ugotavljanje skladnosti jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah s strokovnimi usmeritvami 

Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–

2025. 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13) v 20. členu določa: 1. strokovno spremljanje, s 

katerim se ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami (Smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah), ter 2. strokovno svetovanje vrtcem, šolam in dijaškim domovom o zdravi 

prehrani. Nalogo izvajajo strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in območnih 

zavodov za zdravstveno varstvo.  

Strokovno spremljanje šolske prehrane s svetovanjem je pomembna dejavnost na področju javnega 

zdravja, s katero je omogočeno udejanjanje prehranskih smernic za otroke in mlade v sistemu 

organizirane šolske prehrane. Poleg zagotavljanja spremljanja kakovosti obrokov naloga omogoča 

tudi širjenje aktualnih strokovnih vsebin s področja prehrane, gibanja in zdravja otrok in 

mladostnikov, ki so za pedagoške delavce lahko podlaga za zdravstveno-vzgojno delo z otroki in 

mladostniki. 

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

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

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

– delež mladih, ki redno zajtrkuje, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev: Financiranje je zagotovljeno v sklopu javne službe NIJZ in 

njegovih območnih enot. 

Šifra proračunske postavke: 7084 

Ime proračunske postavke: Izvajanje javne službe na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in 

območnih enotah 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: zagotavljanje sistemskih pogojev za spremljanje in ukrepanje pri 

mladih v starosti 15–29 s čezmerno telesno težo ali debelostjo 

Nosilec: MZ 
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Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 in 

akcijskega načrta do leta 2022 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 bo prispeval k boljši 

kakovosti življenja in boljšemu zdravju mladih. Program posebej opredeljuje ukrepe namenjene 

mladim. 

Nacionalni program obravnava te ključne izzive na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti za 

zdravje:  

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

– spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje v celotnem 

življenjskem obdobju ter omogočanje zdrave izbire potrošniku; 

– krepitev enakosti v zdravju, tudi z ukrepi za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za 

telesno dejavnost za zdravje; 

– uspešno posredovanje znanj in veščin o: 

– zdravem in varnem prehranjevanju za vse skupine prebivalstva s posebnim poudarkom na 

bodočih starših, prehranjevanju nosečnic, pridobivanju veščin o dojenju in zdravi prehrani 

majhnih otrok in starejših; 

– koristih telesne dejavnosti in priporočilih glede prilagojenosti posameznim ciljnim skupinam 

(pogostost, intenzivnost, vrsta dejavnosti in varnost).  

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

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

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

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

– delež mladih, ki redno zajtrkujejo, po spolu, 

– delež mladih s čezmerno težo in debelostjo, po spolu. 

 

NOSILEC: MZ 
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IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Programi spodbujanja zdravega prehranjevanja in gibanja za zdravje – sofinanciranje programov na 

področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022  

Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–

2025. 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen programov je izboljšati kakovost življenja in omogočiti boljše zdravje mladih. Programi 

prispevajo k povečanju deleža mladih, ki so telesno dejavni in se redno/vsakodnevno gibljejo. 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 spletnih straneh:  

https://gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/Porocilo-o-upravicencih-sredstev-na-podrocju-prehrane-in-telesne-dejavnosti-DTS-

191219.pdf 

in https://www.dobertekslovenija.si/. 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 356.939 EUR 

Šifra proračunske postavke: 180050 

Ime proračunske postavke: Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Spremljanje s svetovanjem in ugotavljanje skladnosti jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah s strokovnimi usmeritvami  

Ukrep sledi Resoluciji o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–

2025. 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13) v 20. členu določa: 1. strokovno spremljanje, s 

katerim se ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami (Smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah), ter 2. strokovno svetovanje vrtcem, šolam in dijaškim domovom o zdravi 

https://www.dobertekslovenija.si/
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prehrani. Nalogo izvajajo strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in območnih 

zavodov za zdravstveno varstvo.  

Strokovno spremljanje šolske prehrane s svetovanjem je pomembna dejavnost na področju javnega 

zdravja, s katero je omogočeno udejanjanje prehranskih smernic za otroke in mlade v sistemu 

organizirane šolske prehrane. Poleg zagotavljanja spremljanja kakovosti obrokov naloga omogoča 

tudi širjenje aktualnih strokovnih vsebin s področja prehrane, gibanja in zdravja otrok in 

mladostnikov, ki so za pedagoške delavce lahko podlaga za zdravstveno-vzgojno delo z otroki in 

mladostniki. 

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

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

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

– delež mladih, ki redno zajtrkuje, po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev: Financiranje je zagotovljeno v sklopu javne službe NIJZ in 

njegovih območnih enot. 

Šifra proračunske postavke: 7084 

Ime proračunske postavke: Izvajanje javne službe na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in 

območnih enotah 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjševanje tvegane in 

škodljive rabe alkohola 

Nosilec: MZ 

Sodelujoči: MIZŠ, MKGP, MNZ 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s 

tem povezane škode do leta 2022 
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Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola so usmerjeni k obveščanju, izobraževanju 

in ozaveščanju mladih o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola, k preprečevanju vožnje pod 

vplivom alkohola z namenom zmanjševanja števila 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.  

Programi zmanjševanja rabe tobaka so usmerjeni k preprečevanju začetka kajenja pri mladih in 

doseganju večjega deleža posameznikov, ki bodo prenehali kaditi.  

Programi so usmerjeni k preprečevanju uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, k 

zmanjševanju rabe in s tem povezane škode zaradi uporabe prepovedanih drog in drugih 

psihoaktivnih snovi ter k preprečevanju nekemičnih zasvojenosti.  

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:  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-

2022.pdf. 

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

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

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

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

– delež mladih, ki ne kadijo, po spolu, 

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

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 1.142.285 EUR 

Šifra proračunske postavke: 7083 

Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

NOSILEC: MZ 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
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IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

Izvajanje Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020* 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 je spodbujati 

preventivo na področju drog in različne programe zmanjševanja povpraševanja po drogah ter ob tem 

upoštevati preventivne dejavnosti kot celostne načine delovanja, ki upoštevajo tudi sočasno izvajanje 

ukrepov za preprečevanje uporabe alkohola in tobaka, da bi tako zmanjševali število novih 

uporabnikov drog med mlajšo generacijo ter preprečevali prvi stik z drogami in zvišali starostno mejo 

prvega stika. 

*V pripravi je nova Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog do leta 2030, 

ki bo sprejeta v letu 2022. Izvedena je bila ocena učinkovitosti stare resolucije, ki je pokazala, da so 

bili ukrepi, ki so bili predvideni v resoluciji učinkovito izpeljani. Tudi v novi resoluciji bo poudarek na 

spodbujanju preventive na področju drog ter razvoju različnih programov zmanjševanja 

povpraševanja po drogah. Do sprejetja nove resolucije se izvajajo vse aktivnosti, ki so sofinancirane 

preko Javnega razpisa programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: zagotavljanje sistemskih pogojev za spodbujanje nekajenja mladih in 

prenehanje kajenja mladih 

Nosilec: MZ 

Sodelujoči: MIZŠ 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s 

tem povezane škode do leta 2022 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola so usmerjeni k obveščanju, izobraževanju 

in ozaveščanju mladih o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola, k preprečevanju vožnje pod 

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.  
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Programi zmanjševanja rabe tobaka so usmerjeni k preprečevanju začetka kajenja pri mladih in 

doseganju večjega deleža posameznikov, ki bodo prenehali kaditi.  

Programi so usmerjeni k preprečevanju uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, k 

zmanjševanju rabe in s tem povezane škode zaradi uporabe prepovedanih drog in drugih 

psihoaktivnih snovi ter k preprečevanju nekemičnih zasvojenosti.  

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:  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-

2022.pdf. 

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

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

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

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

– delež mladih, ki ne kadijo, po spolu, 

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

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 1.142.285 EUR 

Šifra proračunske postavke: 7083 

Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

Izvajanje Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020* 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 je spodbujati 

preventivo na področju drog in različne programe zmanjševanja povpraševanja po drogah ter ob tem 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
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upoštevati preventivne dejavnosti kot celostne načine delovanja, ki upoštevajo tudi sočasno izvajanje 

ukrepov za preprečevanja uporabe alkohola in tobaka, da bi tako zmanjševali število novih 

uporabnikov drog med mlajšo generacijo ter preprečevali prvi stik z drogami in zvišali starostno mejo 

prvega stika. 

*V pripravi je nova Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog do leta 2030, 

ki bo sprejeta v letu 2022. Izvedena je bila ocena učinkovitosti stare resolucije, ki je pokazala, da so 

bili ukrepi, ki so bili predvideni v resoluciji učinkovito izpeljani. Tudi v novi resoluciji bo poudarek na 

spodbujanju preventive na področju drog ter razvoju različnih programov zmanjševanja 

povpraševanja po drogah. Do sprejetja nove resolucije se izvajajo vse aktivnosti, ki so sofinancirane 

preko Javnega razpisa programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Osnutek Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka: Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

V medresorskem usklajevanju je predlog Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka: Za 

Slovenijo brez tobaka 2022-2030. Cilji strategije so: zmanjšati razširjenost kajenja in uporabe drugih 

nikotinskih izdelkov, zmanjšati neenakosti v kajenju, zmanjšati izpostavljenosti tobačnemu dimu in 

izboljšati izvajanje zakonodaje. Dolgoročna vizija strategije je, da bi do leta 2040 Slovenija postala 

družba brez tobaka, kar pomeni, da bi kadilo oz. uporabljalo povezane izdelke manj kot 5% 

prebivalcev, starejših od 15 let. Predlog strategije vsebuje tudi ukrepe, osredotočene posebej na 

mlade, in sicer: redna nadgradnja zakonodajnih ukrepov za oblikovanje okolja, ki spodbuja nekajenje, 

ukrepe za zmanjševanje cenovne dostopnosti tobačnih izdelkov in ukrepe za preprečevanje začetka 

kajenja kot so: preventivni programi v šolskem okolju, programi za posebej ranljive skupine otrok in 

mladostnikov, podpora, usposabljanje in vrednotenje dela NVO, usposabljanje zdravstvenih in šolskih 

delavcev za preventivne vsebine,  medijske kampanje. 

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

– delež mladih, ki ne kadijo, po spolu, 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah ter 

preprečevanje ponudbe prepovedanih drog  
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Nosilec: MZ 

Sodelujoči: MIZŠ, MNZ 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s 

tem povezane škode do leta 2022 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola so usmerjeni k obveščanju, izobraževanju 

in ozaveščanju mladih o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola, k preprečevanju vožnje pod 

vplivom alkohola z namenom zmanjševanja števila 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.  

Programi zmanjševanja rabe tobaka so usmerjeni k preprečevanju začetka kajenja pri mladih in 

doseganju večjega deleža posameznikov, ki bodo prenehali kaditi.  

Programi so usmerjeni k preprečevanju uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, k 

zmanjševanju rabe in s tem povezane škode zaradi uporabe prepovedanih drog in drugih 

psihoaktivnih snovi ter k preprečevanju nekemičnih zasvojenosti.  

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:  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-

2022.pdf. 

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 1.142.285 EUR 

Šifra proračunske postavke: 7083 

Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
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NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

Izvajanje Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

V pripravi je nova Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog do leta 2030, 

ki bo sprejeta v letu 2022. Izvedena je bila ocena učinkovitosti stare resolucije, ki je pokazala, da so 

bili ukrepi, ki so bili predvideni v resoluciji učinkovito izpeljani. Tudi v novi resoluciji bo poudarek na 

spodbujanju preventive na področju drog ter razvoju različnih programov zmanjševanja 

povpraševanja po drogah. Do sprejetja nove resolucije se izvajajo vse aktivnosti, ki so sofinancirane 

preko Javnega razpisa programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

 

NOSILEC: MNZ, POLICIJA  

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Povečati dejavnosti policije na področju odkrivanja prometa s prepovedanimi drogami na lokalni 

ravni 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

V okviru preprečevanja ponudbe prepovedanih drog mladoletnikom ter odkrivanja in preiskovanja 

kaznivih dejanj, povezanih s prepovedano drogo (neupravičena proizvodnja in promet s 

prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za 

izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika in omogočanje uživanja ali uporabe 

prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi ali postopkov v športu po 187. členu Kazenskega zakonika), 

katerih storitve so osumljeni mladoletniki, bo policija povečala dejavnost na lokalni ravni. 

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu: 

-  število osumljenih mladoletnih oseb, zaradi kaznivih dejanj po 186. in 187. členu Kazenskega 

zakonika, 

-  število podanih kazenskih ovadb zoper mladoletne storilce 186. in 187. členu Kazenskega 

zakonika. 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: zagotavljanje sistemskih pogojev za zdravo in varno zabavo mladih, 

obvladovanje nasilja, povezanega z javnimi prireditvami in športom, ter vandalizma 
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Nosilca: MNZ, Policija  

Sodelujoči: MGRT, MIZŠ, MZ, MO, URSZR (Uprava RS za zaščito in reševanje), MP 

NOSILEC: MNZ, POLICIJA  

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Dejavnost policije na področju spremljanja in ukrepanja v okviru zakonsko predpisanih kršitev s 

področja javnih zbiranj 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Policija bo kontinuirano izvajala aktivnosti, ki sodijo na področje spremljanja in ukrepanja v okviru 

zakonsko predpisanih kršitev s področja javnih zbiranj, kamor sodijo športne in druge prireditve. Sem 

sodijo spremljanje in obravnavanje kršitev 21. člena "javni red in mir v gostinskih obratih in na 

prireditvah in varstvo mladoletnikov" Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), ter preostale 

kršitev s področja javnega reda. 

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu: 

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

- število prekrškov in kaznivih dejanj na javnih prireditvah s strani mladih, 

- število prekrškov in kaznivih dejanj vandalizma mladih. 

 

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 

IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Izvajanje Nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017–2025 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 
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Nacionalna strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017–2025 kot dve 

najpomembnejši usmeritvi predvideva sistematično izobraževanje mladih o spolnem in 

reproduktivnem zdravju ter preprečevanje okužbe s HIV pri moških, ki imajo spolne odnose z 

moškimi, pri katerih so mladi še posebej ranljivi. Ker sta pravočasno odkrivanje in zdravljenje spolno 

prenosljivih okužb pomembna za preprečevanje okužbe s HIV, strategija obravnava tematiko varnejše 

spolnosti širše, tudi z vidika preprečevanja in prepoznavanja spolno prenosljivih okužb. Predvidevamo 

pripravo in uveljavitev nacionalnih smernic za testiranje na okužbo s HIV in strokovnih smernic za 

zdravstveno oskrbo oseb s spolno prenosljivimi okužbami, kar bo pripomoglo k enotnejšemu načinu 

testiranja in normalizaciji testiranja. Preprečevanje stigmatizacije in diskriminacije v povezavi z 

okužbo s HIV ostaja pomembna naloga. Manjša bo stigma testiranja in okužbe, uspešnejša bosta 

odkrivanje in zdravljenje oziroma preprečevanje nadaljnjega prenosa, tudi med mladimi. 

Sofinanciramo tudi programe nevladnih organizacij preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in 

drugih spolno prenosljivih okužb z namenom preprečevanja nalezljivih bolezni in izboljšanja zdravja 

ter boljše ozaveščenosti o varni spolnosti.  

Programi preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih 

spolno prenosljivih okužb do leta 2022 

Ukrep sledi Nacionalni strategiji preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za 2017–2025 in 

vključuje programe preprečevanja HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim 

tveganjem okužbe, preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter 

opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV. Vključeni so tudi programi testiranja na okužbo s HIV in druge 

spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne 

odnose z moškimi in programi izvajanja aktivnosti za povečanje deleža cepljenih in izvajanje 

zdravstveno-vzgojne dejavnosti na področju cepljenja,  

Programi so dosegljivi na povezavi: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/Obvestilo-o-prejemnikih-sredstev-JR-HIV-2019-2022-101219.pdf. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- incidenca spolno prenosljivih okužb pri mladih, po spolu (prijavna incidenca HIV pri moških 

pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna incidenca HIV pri ženskah  pod 25 let na 100.000 

prebivalcev; prijavna incidenca sifilisa pri moških pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna 

incidenca sifilisa pri ženskah  pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna incidenca gonoreje 

pri moških pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna incidenca gonoreje pri ženskah pod 25 

let na 100.000 prebivalcev) 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 325.766 EUR 

Šifra proračunske postavke: 6855 

Ime proračunske postavke: Nacionalni program boja proti AIDS, št. 2711-18-0006 – Preprečevanje in 

obvladovanja okužb s HIV za leta 2020, 2021 in 2022 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/Obvestilo-o-prejemnikih-sredstev-JR-HIV-2019-2022-101219.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/Obvestilo-o-prejemnikih-sredstev-JR-HIV-2019-2022-101219.pdf
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Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za zdravje 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Presejanje nosečnic na HIV 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Prispeva k preprečevanju odkrivanja HIV med nosečnicami in preprečuje prenos HIV na plod oz. 

otroka. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- delež nosečnic, testiranih na okužbo s HIV 

Ime proračunske postavke: Sredstva se zagotavljajo iz ZZZS. 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Uvedba pred ekspozicijske profilakse za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi  

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Prispeva k preprečevanju HIV-a pri posameznikih in s tem k širitvi med ostalo populacijo  

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- incidenca spolno prenosljivih okužb pri mladih, po spolu (prijavna incidenca HIV pri moških 

pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna incidenca sifilisa pri moških pod 25 let na 100.000 

prebivalcev; prijavna incidenca gonoreje pri moških pod 25 let na 100.000 prebivalcev) 

Ime proračunske postavke: Sredstva se zagotavljajo iz ZZZS. 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Uvedba možnosti pregleda pri dermatovenerologu brez napotnice  

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 
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Prispeva k preprečevanju in zdravljenju spolno prenosljivih okužb pri posameznikih in s tem k širitvi 

med ostalo populacijo.  

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- incidenca spolno prenosljivih okužb pri mladih, po spolu (prijavna incidenca HIV pri moških 

pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna incidenca HIV pri ženskah  pod 25 let na 100.000 

prebivalcev; prijavna incidenca sifilisa pri moških pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna 

incidenca sifilisa pri ženskah  pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna incidenca gonoreje 

pri moških pod 25 let na 100.000 prebivalcev; prijavna incidenca gonoreje pri ženskah pod 25 

let na 100.000 prebivalcev) 

Ime proračunske postavke: Sredstva se zagotavljajo iz ZZZS. 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Širitev programa cepljenja proti Humanim papiloma virusom (HPV) na dečke 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja 

Okužbe s HPV so najpogostejše spolno prenosljive okužbe in večina spolno aktivnih oseb se vsaj 

enkrat v življenju okuži s HPV. Dolgotrajne okužbe z nevarnejšimi genotipi HPV lahko vodijo v 

nastanek predrakavih in rakavih sprememb v področju spolovil, rodil, zadnjika in ustnega dela žrela. 

Okužbe z manj nevarnimi genotipi HPV pa lahko povzročijo nastanek genitalnih bradavic in papilomov 

grla. Od šolskega leta 2009/2010 je brezplačno (krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja) 

neobvezno cepljenje proti HPV na voljo za dekleta v 6. razredu osnovne šole in zamudnice, ki se v 6. 

razredu niso cepile. S šolskim letom 2021/2022 pa je program cepljenja razširjen tudi na populacijo 

dečkov. Vključitev dečkov v program cepljenja je pomemben korak k vzpostavitvi kolektivne imunosti 

proti najpomembnejšim genotipom HPV. S tem se bo vplivalo na zmanjšanje pojavnosti s HPV 

povezanih rakov in drugih obolenj pri obeh spolih. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- delež proti HPV precepljenih mladostnikov po spolu in regijah. 

Ime proračunske postavke: Sredstva se zagotavljajo iz ZZZS. 

 

5.2.4 CILJ: Krepitev pozitivnega duševnega zdravja med mladimi in 
zmanjševanje umrljivosti zaradi samomora med mladimi 
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PRIORITETNO PODPODROČJE 9: zmanjšati število otrok in mladih, ki storijo poskus samomora ali 

samomor 

Nosilec: MZ 

Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MNZ 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

Izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028  

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 je zagotoviti pravico do 

optimalnega duševnega in telesnega blagostanja, do pogojev za razvoj in udejanjanje vseh svojih 

zmožnosti v poklicnem, družbenem, zasebnem in družinskem življenju ter do enakega dostopa do 

kakovostnih virov pomoči. 

Posebni prednostni področji resolucije sta preprečevanje samomorilnega vedenja ter promocija 

duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih.  

V okviru dopolnjevanja mreže služb za duševno zdravje resolucija predvideva postopno uvedbo 

centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centrov za duševno zdravje odraslih na 

primarni zdravstveni ravni, in sicer najprej v okoljih, kjer je dostopnost storitev za duševno zdravje 

slabša, kot je slovensko povprečje. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Programi krepitve duševnega zdravja mladih – sofinanciranje programov varovanja in krepitve 

zdravja do leta 2022  

Ukrep sledi Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028.  

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

V okviru javnega razpisa za programe varovanja in krepitve zdravja so programi namenjeni: 

– podpori, razvijanju, izvajanju, spodbujanju dejavnosti in programov za preprečevanje 

duševnih motenj in samomorilnega vedenja za podporna okolja, npr. vzgojno-varstvene in 

izobraževalne ustanove; 
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– svetovanju za prvo psihološko pomoč mladim v prehodni duševni stiski;  

– zgodnjemu prepoznavanju samomorilno ogroženih oseb in izboljšanju prepoznavanja 

samomorilne ogroženosti. 

Programi so dosegljivi na povezavi: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-

2022.pdf. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 651.722 EUR 

Šifra proračunske postavke: 7083 

Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 10: razvoj mehanizmov za zgodnjo prepoznavo in obravnavo mladih s 

težavami v duševnem zdravju  

Nosilec: MZ 

Sodelujoči: MIZŠ, MDDSZ, MNZ 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Programi krepitve duševnega zdravja mladih – sofinanciranje programov varovanja in krepitve 

zdravja do leta 2022  

Ukrep sledi Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028.  

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

V okviru javnega razpisa za programe varovanja in krepitve zdravja so programi namenjeni: 

– podpori, 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 mladim v prehodni duševni stiski;  

– zgodnjemu prepoznavanju samomorilno ogroženih oseb in izboljšanju prepoznavanja 

samomorilne ogroženosti. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
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Programi so dosegljivi na povezavi: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-

2022.pdf. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 651.722 EUR 

Šifra proračunske postavke: 7083 

Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO  

Izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028  

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Namen Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 je zagotoviti pravico do 

optimalnega duševnega in telesnega blagostanja, do pogojev za razvoj in udejanjanje vseh svojih 

zmožnosti v poklicnem, družbenem, zasebnem in družinskem življenju ter do enakega dostopa do 

kakovostnih virov pomoči. 

Posebni prednostni področji resolucije sta preprečevanje samomorilnega vedenja ter promocija 

duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih.  

V okviru dopolnjevanja mreže služb za duševno zdravje resolucija predvideva postopno uvedbo 

centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centrov za duševno zdravje odraslih na 

primarni zdravstveni ravni, in sicer najprej v okoljih, kjer je dostopnost storitev za duševno zdravje 

slabša, kot je slovensko povprečje. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

 

NOSILEC: MDDSZ  

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI 

So/financiranje programov v podporo družini 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
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Namen so/finaciranja programov v podporo družini je otrokom, mladostnicam oziroma 

mladostnikom ponuditi raznovrstne možnosti učenja za njihov celosten razvoj ter pridobivanje 

ustreznih socialnih veščin in kompetenc za obvladovanje čustev, pozitivne samopodobe ter 

konstruktivnega reševanja raznovrstnih problemov, njihove starše pa opolnomočiti za pozitivno 

starševstvo, s pomočjo katerega bodo pomembno vplivali na kakovost družinskega življenja in 

konstruktivno reševanje medosebnih konfliktov. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v letu 2022: 938.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 4071 

Ime proračunske postavke: 

 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 11: ozaveščanje delodajalcev, mentorjev in nadzornikov o tveganjih in 

ukrepih, povezanih z delom mladih delavcev, ter spodbujanje kulture varnosti pri mladih, vključno z 

uvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje 

Nosilec: MDDSZ  

Sodelujoči: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalni inštitut za javno zdravje, UKC 

Ljubljana – Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, socialni partnerji, strokovnjaki s 

področja varnosti in zdravja pri delu 

NOSILEC: MDDSZ  

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Program uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V okviru programa se bodo izvajale aktivnosti, usmerjene v dvig kulture varnosti pri otrocih in mladini 

ter dvig znanja o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu osnovnošolskih učiteljev. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 
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- V okviru programa se bodo v letu 2022 izvajale aktivnosti, skladno z Akcijskim načrtom za 

izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v drugem 

triletnem obdobju (2021-2023). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 6.000 EUR / PP 6208, 25.000 EUR / PP 6505, blago in 

storitve sheme FAST 2022 v vrednosti 801 kreditne točke 

Šifre proračunskih postavk: PP 6208 Promocija varnosti in zdravja pri delu, PP 6505 Sodelovanje 

MDDSZ pri Nacionalnem programu za kemijsko varnost, Shema Focal Point Assistance Tool 2022 

(FAST 2022), preko katere zagotavlja Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 

podporo nacionalnim informacijskim točkam (MDDSZ) 

Ime proračunskih postavk: Promocija varnosti in zdravja pri delu, Sodelovanje MDDSZ pri 

Nacionalnem programu za kemijsko varnost 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 12: zagotavljanje sistemskih pogojev za izboljšanje prometne varnosti 

mladih 

Nosilec: Javna agencija RS za varnost prometa (MZI) 

Sodelujoči: MIZŠ 

NOSILEC: Javna agencija za varnost prometa (MZI) 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Umestitev področja prometne varnosti v strateške dokumente v vzgojno-izobraževalnih zavodih na 

ravni srednjega in višjega šolstva 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

S sistemsko umestitvijo aktivnosti za večjo prometno varnost se bo zagotovilo enakovredno 

obravnavo mladih ne glede na posamezno vzgojno-izobraževalno ustanovo ter poenotilo pristope in 

vsebine s strokovnimi priporočili. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- priprava in izdaja sistemskih dokumentov za izvajanje programov večje prometne varnosti za 

mlade na različnih nivojih izobraževanja. 
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NOSILEC: Javna agencija za varnost prometa (MZI) 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Prometna varnost mladih v prometu (v okviru ukrepa 2430-18-0007 Zagotavljanje varnosti v 

cestnem prometu) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V okviru ukrepa se bo izvajalo različne aktivnosti:  

- Podpora projektom in program za večjo prometno varnost mladih v srednjih šolah, kot so 

program Vozimo pametno, Heroji furajo v pižamah itd. 

- Izvajanje preventivnih dogodkov po srednjih šolah. 

- Osveščanje glede tveganj zaradi vožnje pod vplivom alkohola/drog ter prehitre vožnje, 

uporabe mobilnih telefonov, varnostnih pasov, zaščitne čelade. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- razmerje med številom smrti v prometu pri mladih med 15. in 29. letom in celotnim 

prebivalstvom, 

- število poškodb in smrti mladih v prometnih nezgodah zaradi prisotnosti alkohola. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 50.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 973910 

Ime proračunske postavke: Javna agencija za varnost prometa 

Ime proračunskega uporabnika: Javna agencija za varnost prometa (MZI) 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 13: povečanje števila mladih, ki uporabljajo javni potniški promet 

Nosilec: MZI 

Sodelujoči: MIZŠ 
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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: MOP 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Spremljanje stanja okolja in ozaveščanja ljudi o dejavnikih tveganja za zdravje zaradi 

izpostavljenosti okoljskim dejavnikom tveganja 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Spremljanje kakovosti zraka. Podatki o kakovosti zraka so objavljeni v realnem času na spletni strani 

ARSO,  

- spremljanje kakovosti podzemne in površinske vode, kjer se ta odvzema za oskrbo s pitno 

vodo, 

- spremljanje kakovosti kopalne vode. 

Podatki o stanju okolja so na voljo celotni zainteresirani javnosti, mladim uporabnikom se poskuša 

približati s pomočjo mobilnih aplikacij. 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- število mladih v naseljih, kjer se spremlja kakovost zraka, 

- ukrepi varovanja okolja so usmerjeni za celotno populacijo. Kot kazalnik lahko uporabimo 

samo delež mladih, ki prebivajo v Republiki Sloveniji 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 40.000 EUR 

Šifra proračunske postavke: 153303 

Ime proračunske postavke: Poročilo o stanju okolja 

Ime proračunskega uporabnika: Agencija Republike Slovenije za okolje 
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PRIORITETNO PODPODROČJE 15: ozaveščanje mladih ter usposabljanje mladostnikov za izvajanje 

aktivnosti o zdravem načinu življenja za zmanjšanje okoljskih dejavnikov tveganja za zdravje  

Nosilec: MOP 

Sodelujoči: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in druge 

bolnišnice po Sloveniji, Agencija RS za okolje 

NOSILEC: MOP 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKI 

Spremljanje stanja okolja in ozaveščanja ljudi o dejavnikih tveganja za zdravje zaradi 

izpostavljenosti okoljskim dejavnikom tveganja 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

- Spremljanje kakovosti zraka. Podatki o kakovosti zraka so objavljeni v realnem času na spletni 

strani ARSO,  

- - spremljanje kakovosti podzemne in površinske vode, kjer se ta odvzema za oskrbo s pitno 

vodo, 

- Spremljanje kakovosti kopalne vode 

Podatki o stanju okolja so na voljo celotni zainteresirani javnosti, mladim uporabnikom se poskuša 

približati s pomočjo mobilnih aplikacij 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število mladih v naseljih, kjer se spremlja kakovost zraka, 

- ukrepi varovanja okolja so usmerjeni za celotno populacijo. Kot kazalnik lahko uporabimo 

samo delež mladih, ki prebivajo v Republiki Sloveniji. 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA/SISTEMSKO 

Izvajanje Akcijskega načrta za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in 

mladostnikov v povezavi z okoljem 2015–2020* 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Akcijski načrt za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z 

okoljem 2015–2020 podrobno opredeljuje prednostna področja glede na tiste okoljske dejavnike, ki 

najbolj vplivajo na zdravje otrok v Sloveniji, kot izhaja iz ocene dejavnosti ter trenutnega stanja okolja 

in zdravja otrok v celotni državi.  
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Več o Akcijskem načrtu za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v 

povezavi z okoljem 2015–2020 je na voljo na spletni povezavi: 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/okolje_in_otroci/_akcij

ski_nacrt_strategija_okolje_in_otroci_090715_.pdf. 

*Do priprave novega akcijskega načrta je v veljavi zgornji akcijski načrt, ki je tudi osnova za aktivnosti 

v Javnemu razpisu programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022, ki sofinancira aktivnosti na 

tem področju v letu 2022.  

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu: 

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

– število ozaveščenih mladih o dejavnikih tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti okoljskim 

dejavnikom tveganja. 

 

NOSILEC: MZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Programi sodelovanja mladih za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi 

z okoljem 2012–2020 – sofinanciranje do leta 2022 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:  

Ukrep sledi Strategiji Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 

2015–2020. 

Programi so dosegljivi na povezavi: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-

krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-

2022.pdf. 

Kazalnika v NPM, upoštevana pri ukrepu/instrumentu: 

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

– število ozaveščenih mladih o dejavnikih tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti okoljskim 

dejavnikom tveganja. 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 58.993 EUR 

Šifra proračunske postavke: 7083 

Ime proračunske postavke: Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja 

 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/okolje_in_otroci/_akcijski_nacrt_strategija_okolje_in_otroci_090715_.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/okolje_in_otroci/_akcijski_nacrt_strategija_okolje_in_otroci_090715_.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
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MLADI IN DRUŽBA TER POMEN MLADINSKEGA SEKTORJA 

6.2.1 CILJ: Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: spodbujanje konvencionalne politične participacije mladih, z 

upoštevanjem načela uravnotežene zastopanosti spolov 

Nosilec: MJU 

Sodelujoči: URSM, lokalne skupnosti, mladinski sektor 

NOSILEC: URSM 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2022 in 2023 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju in podpiranju konvencionalne 

politične udeležbe mladih. 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v najmanj eno področje (lahko tudi več) 

mladinskega sektorja iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10; v nadaljnjem besedilu: ZJIMS):  

‒ avtonomija mladih, 

‒ neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

‒ dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 

‒ skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 

‒ prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

‒ mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

‒ zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 

‒ dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 

‒ sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju 

ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 
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‒ delež mladih, ki se udeležijo državnozborskih volitev/lokalnih volitev/po spolu. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 239.375 EUR 

Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: spodbujanje in podpiranje nekonvencionalne politične participacije 

mladih 

Nosilec: MJU 

Sodelujoči: URSM, lokalne skupnosti, mladinski sektor 

NOSILEC: URSM 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2022 in 2023 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju in podpiranju nekonvencionalne 

politične udeležbe mladih. 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v najmanj eno področje (lahko tudi več) 

mladinskega sektorja iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10; v nadaljnjem besedilu: ZJIMS):  

‒ avtonomija mladih, 

‒ neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

‒ dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 

‒ skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 

‒ prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

‒ mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

‒ zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 

‒ dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 

‒ sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 
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Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju 

ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 239.375 EUR 

Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 3: spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi 

Nosilec: URSM  

Sodelujoči: MSS, MSLS, mladinski sektor, lokalne skupnosti 

NOSILEC: URSM 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2022 in 2023 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju in krepitvi stalnih mehanizmov 

posvetovanj z mladimi. 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v najmanj eno področje (lahko tudi več) 

mladinskega sektorja iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10; v nadaljnjem besedilu: 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, 
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‒ dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 

‒ sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju 

ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 239.375 EUR 

Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 4: promoviranje pomena mladinske participacije  

Nosilec: URSM 

Sodelujoči: mladinski sektor, MIZŠ 

NOSILEC: URSM 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2022 in 2023 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k promoviranju pomena mladinske participacije. 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v najmanj eno področje (lahko tudi več) 

mladinskega sektorja iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10; v nadaljnjem besedilu: 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, 



 

74 

 

‒ mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

‒ zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 

‒ dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 

‒ sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju 

ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 239.375 EUR 

Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 5: okrepitev informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju 

Nosilec: URSM 

Sodelujoči: mladinski sektor 

NOSILEC: URSM 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2022 in 2023 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k okrepitvi informiranja in svetovanja v 

mladinskem sektorju. 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v najmanj eno področje (lahko tudi več) 

mladinskega sektorja iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10; v nadaljnjem besedilu: ZJIMS):  

‒ avtonomija mladih, 

‒ neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

‒ dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 
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‒ skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 

‒ prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

‒ mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

‒ zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 

‒ dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 

‒ sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju 

ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 239.375 EUR  

Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

6.2.2 CILJ Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem 
sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje 
delovanja neorganizirane mladine 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 6: okrepitev materialnih in finančnih 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 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2022 in 2023 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 
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Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k okrepitvi materialnih in finančnih zmogljivosti 

delovanja organizacij v mladinskem sektorju, financiranja projektov razvoja področij mladinskega 

sektorja in spodbujanja zaposlovanja v mladinskem sektorju. 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v najmanj eno področje (lahko tudi več) 

mladinskega sektorja iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10; v nadaljnjem besedilu: ZJIMS):  

‒ avtonomija mladih, 

‒ neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

‒ dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 

‒ skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 

‒ prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

‒ mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

‒ zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 

‒ dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 

‒ sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju 

ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 239.375 EUR 

Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

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 



 

77 

 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v 2022 in 2023 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k zagotavljanju geografsko usklajenega razvoja 

organizacij v mladinskem sektorju in delovanja neorganizirane mladine. 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v najmanj eno področje (lahko tudi več) 

mladinskega sektorja iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10; v nadaljnjem besedilu: ZJIMS):  

‒ avtonomija mladih, 

‒ neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

‒ dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 

‒ skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 

‒ prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

‒ mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

‒ zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 

‒ dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 

‒ sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju 

ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 239.375 EUR 

Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: ustvarjanje zmogljivosti za kakovostno mladinsko delo in 

vzpostavitev nacionalnega sistema usposabljanja in izobraževanja za mladinske delavce in mladinske 

voditelje 
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Nosilec: URSM 

Sodelujoči: mladinski sektor, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, lokalne skupnosti 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 9: infrastrukturne dejavnosti v mladinskem sektorju  

Nosilec: URSM 

Sodelujoči: lokalne skupnosti, mladinski sektor 

 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 10: spodbujanje mobilnosti v mladinskem sektorju 

Nosilec: URSM  

Sodelujoči: MOVIT, MIZŠ, MZZ 

NOSILEC: URSM 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Sofinanciranje delovanja nacionalne agencije za program Erasmus+: Mladi v akciji 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

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.  

Kazalniki v NPM, upoštevani pri ukrepu/instrumentu: 

- število mladih, ki so bili vključeni v programe mobilnosti neformalnega izobraževanja; 

- število mednarodnih aktivnosti usposabljanja na področju mladinskega dela, ki potekajo v 

Sloveniji; 

- število mladinskih voditeljev in voditeljic, ki so v posameznem letu sodelovali v takih 

usposabljanjih (bodisi v Sloveniji ali tujini). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 480.000,00 EUR 
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Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

6.2.4 CILJ: Okrepitev segmenta raziskav in analiz na področju mladine  

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 11: vzpostavitev nacionalne organizacije za raziskovanje mladine 

Nosilec: URSM 

 

NOSILEC: URSM 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Portal Evropske komisije za spremljanje mladinskih politik Youth Wiki 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Youth Wiki je evropska spletna enciklopedija o nacionalnih mladinskih politikah. Platforma, ki je na 

voljo na spletu od leta 2017, je obsežna zbirka podatkov o nacionalnih strukturah, politikah in 

ukrepih, ki vplivajo na položaj mladih. Zbirka bo zajela osem glavnih področij mladinske politike, ki so 

opredeljena tudi v Resoluciji Sveta o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanja na področju 

mladine 2010–2018 z dne 27. 11. 2009 (2009/C 311/01): 

‒ splošno o mladinskih politiki,  

‒ izobraževanje in usposabljanje,  

‒ zaposlovanje in podjetništvo,  

‒ zdravje in dobro počutje,  

‒ participacija,  

‒ prostovoljno delo,  

‒ socialna vključenost,  

‒ mladi po svetu ter  

‒ ustvarjalnost in kultura. 
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Glavni cilj spletnega orodja Youth Wiki je spodbujanje evropskega sodelovanja na področju mladine 

in podpora pri vzpostavitvi politik, temelječih na dokazih. Orodje bo zagotavljalo skladne, zanesljive 

in primerljive informacije o nacionalnih mladinskih politikah, ki bodo preproste in uporabniku 

prijazne. V obdobju 2015–2017 so se na nacionalnih ravneh pripravljali podatki o nacionalnih 

strukturah, politikah in ukrepih, in sicer na podlagi navodil, ki sta jih izdelali Evropska komisija in 

njena izvršna agencija. Zajemajo analizo veljavnih zakonov, strategij, resolucij, programov in ukrepov 

mladinskih politik ter drugih javnih politik, ki vplivajo na položaj mladih neposredno ali posredno. 

Zadnje navedeno 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 pridobljenih rezultatih izvajanja javnih 

politik, ki vplivajo na položaj mladih.  

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

- višina sredstev iz evropskih virov, namenjenih za razvoj področij mladinskega sektorja. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 26.228,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 160314 

Ime proračunske postavke: Youth Wiki – EU 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

 

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 2022 in 2023 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja: 

Pogoji in merila javnega razpisa bodo usmerjeni tudi k spodbujanju, promociji in podpiranju 

prostovoljstva med mladimi. 
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Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, umeščeni v najmanj eno področje (lahko tudi več) 

mladinskega sektorja iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10; v nadaljnjem besedilu: ZJIMS):  

‒ avtonomija mladih, 

‒ neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

‒ dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 

‒ skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 

‒ prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

‒ mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

‒ zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 

‒ dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 

‒ sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju 

ciljev in prioritetnih podpodročij poglavja MLADI IN DRUŽBA Resolucije o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). 

Kazalnik v NPM, upoštevan pri ukrepu/instrumentu: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 239.375 EUR 

Šifra proračunske postavke: 913110 

Ime proračunske postavke: Programske aktivnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Urad RS za mladino 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 13: spodbujanje razumevanja sprememb, ki vplivajo na delovanje 

svetovnega ekosistema, in zavesti o pomenu trajnostnega okoljskega delovanja 

Nosilec: MOP 

Sodelujoči: vsa ministrstva in vladne službe 
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PRIORITETNO PODPODROČJE 14: spodbujanje celostnega razumevanja trajnostnega razvoja s 

poudarkom na trajnostnem delovanju za prehod v nizkoogljično družbo (preseganje prevlade 

ekoloških tem v razumevanju trajnostnega razvoja) 

Nosilec: MOP 

Sodelujoči: vsa ministrstva in vladne službe 

NOSILEC: MOP 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Podnebne vsebine v vzgoji in izobraževanju 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Ukrep se financira iz Sklada za podnebne spremembe. Namen projekta je sistematično uvajanje 

podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, srednješolsko 

strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež programov in projektov s področja trajnostnega razvoja v primerjavi z vsemi programi 

in projekti na področju mladine 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 1.110.463,65 EUR 

Šifra proračunske postavke: 559 

Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

NOSILEC: MOP 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Organizacija študentskega izobraževalnega tabora na temo podnebnih sprememb 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V sklopu izvajanja projekta Life IP Care4climate je vsako leto organiziran večdnevni izobraževalni 

dogodek za študente druge bolonjske stopnje.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- delež programov in projektov s področja trajnostnega razvoja v primerjavi z vsemi programi 

in projekti na področju mladine 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 25.000 EUR 



 

83 

 

Šifra proračunske postavke: 559 

Ime proračunske postavke: Sklad za podnebne spremembe 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priložnostmi 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 15: izboljšati in okrepiti programe, ki spodbujajo in podpirajo socialno 

vključenost mladih z manj priložnostmi 

Nosilec: MDDSZ  

Sodelujoči: MIZŠ, socialni partnerji 

NOSILEC:MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Projektno učenje mlajših odraslih – PUMO 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

S programom se dosega cilj 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 jim grozi, da šolanja ne 

bodo uspešno zaključili, za približevanje trgu dela in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanje v 

družbi, ki temelji na pridobivanju ključnih kompetenc – predvsem na učenju učenja ter 

samoiniciativnosti in podjetnosti. 

Operacija je edina v Sloveniji, ki se ukvarja s problematiko predčasne opustitve šolanja mladih in 

posledično njihove brezposelnosti, kjer se posameznik obravnava individualno glede na njegov 

življenjski položaj in izobrazbo. 

Cilj operacije je tudi načrtno povezovanje in sodelovanje z različnimi deležniki 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. To bo prispevalo k 

večji učinkovitosti operacije. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

-  število mladih, vključenih v program.  
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Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 1.509.106,15 EUR 

Šifre proračunskih postavk: 160133, 160134, 160135, 160136 

Imena proračunskih postavk: PP 160133 – PN 9.1 – Aktivno vključevanje – 14-20-V-EU; PP 160134 – 

PN 9.1 – Aktivno vključevanje – 14-20-V-slovenska udeležba; PP 160135 – PN 9.1 – Aktivno 

vključevanje – 14-20-Z-EU; PP 160136 – PN 9.1 – Aktivno vključevanje – 14-20-Z-slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC:MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Vključevanje dolgotrajno brezposelnih mladih v programe javnih del 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in so namenjena tudi aktiviranju 

dolgotrajno brezposelnih mladih, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene 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 v prehodu mladih iz pasivnosti v aktivnost torej v 

pridobitev »delovne kondicije«, kar pozitivno vpliva na povečanje njihove zaposljivosti.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

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

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

- delež dolgotrajno brezposelnih mladih med iskalci prve zaposlitve po področjih 

izobraževanja, po spolu,  

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

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

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

- delež vključitev mladih brezposelnih oseb v starostnem razredu 15–29 let v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja, po spolu 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2022: 2.500.000 EUR (za vključitve mladih)  

Šifra proračunske postavke: 3551 
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Ime proračunske postavke: Spodbude za zaposlitve brezposelnih oseb  

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC:MDDSZ 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE (Svetovalci 

za dolgotrajno brezposelne mlade) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Namen operacije je dvig 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 in povečanje usposobljenosti in kompetenc svetovalcev 

zaposlitve 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 svetovalcev zaposlitve je povezovanje s partnerji in deležniki v lokalnem okolju, s ciljem 

informiranja mladih brezposelnih o različnih priložnostih za usposabljanje, izobraževanje ali 

zaposlitev.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število zaposlenih svetovalcev za mlade: 25 (ukrep ne sledi kazalnikom iz NPM). 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 852.960 EUR 

Šifri proračunskih postavk: PP 150032, PP 150033 

Imena proračunskih postavk: PP 150032 - PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20-Z-EU; 

PP 150033 - PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20-Z-slovenska udeležba. 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

NOSILEC:MDDSZ 

IME 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 ter področje 

socialno vključevanje Romov 
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Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

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, programe svetovalno skupnostnega socialnega dela ter programe telefonskega 

svetovanja. Javni in razvojni socialnovarstveni programi s področja socialnega vključevanja Romov pa 

vključujejo dnevne centre za romske otroke in mladostnike ter informacijsko-svetovalne programe. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- večje število vključenih otrok in mladostnikov v programe. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Višina sredstev je navedena za celotno postavko, 

sredstva za programe za otroke in mladostnike predstavljajo le del celotne postavke (ocenjena 

vrednost za otroke in mladostnike je cca. 1,6 MIO, za programe socialnega vključevanja Romov pa 

cca. 190.000,00 EUR. Višina sredstev se lahko v posameznem letu spremeni. 

Šifri proračunskih postavk: 2022 – PP 170083 – 19.000.000,00 EUR, 

PP 170082 – 2.000.000,00 EUR 

Ime proračunske postavke: 170082 – Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi ter 

170083 – Javni socialnovarstveni programi 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(2611) 

 

KULTURA, USTVARJALNOST, DEDIŠČINA IN MEDIJI 

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

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 1: zagotoviti pogoje za krepitev participacije mladih v kulturi 

Nosilca: MIZŠ in MK 

NOSILEC: MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Nacionalni medresorski projekt Kulturni bazar 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 
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Kulturni bazar (KB) je namenjen krepitvi dostopnosti kakovostne kulturne ponudbe in tudi krepitvi 

udeležbe mladih v kulturi. Projekt vključuje strokovno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, kulturi ter lokalnih skupnostih. KB je tudi nosilec nacionalne mreže kulturno-

umetnostne vzgoje, vključuje portal, kjer je dostopen Katalog kulturno-umetnostne vzgoje s ponudbo 

kulturnih ustanov po vsej Sloveniji, poudarek je na programih, namenjenih šolam, a je hkrati tudi 

koristen informator za samostojno iskanje kakovostne ponudbe za mlade 15+ (omogoča iskanje po 

starostnih oz. izobraževalnih stopnjah). Cilj ukrepa je informiranje in ozaveščanje strokovne javnosti o 

pomenu kakovostne ponudbe kulturno-vzgojnih programov in projektov za mlade 15+ ter spodbuda 

za razvoj projektov in programov, pri katerih so mladi aktivno vključeni. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 53.155,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131154 

Ime proračunske postavke: Vzgoja in izobraževanje na področju kulture 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju glasbene umetnosti ter podpora projektom, ki so 

namenjeni mladim na področju glasbe (programski in projektni razpis) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Omogoča večjo dostopnost kakovostnih vsebin za mlade ter omogoča ustvarjalnost mladih 

umetnikov na področju glasbe. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade, 

- število projektov mladih ustvarjalcev na področju glasbe. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 26.500,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131077 

Ime proračunske postavke: Glasbeni programi in projekti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 
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NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju umetnosti ter podpora kulturnim projektom, ki so 

namenjeni mladim na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Omogoča večjo dostopnost kakovostnih vsebin za mlade ter omogoča ustvarjalnost mladih 

umetnikov na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade, 

- število projektov mladih ustvarjalcev na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 142.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131084  

Ime proračunske postavke: Umetniški programi v javnih zavodih 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju uprizoritvenih umetnosti ter podpora projektom, 

ki so namenjeni mladim (programski in projektni razpis) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Omogoča večjo dostopnost kakovostnih vsebin za mlade ter omogoča ustvarjalnost mladih 

umetnikov na področju uprizoritvenih umetnosti. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade, 

- število projektov mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 95.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131075 
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Ime proračunske postavke: Uprizoritvene umetnosti – programi in projekt 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Filmska vzgoja - razpis 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Skladno z vizijo povečanja dostopnosti filmskih vsebin in razvoja občinstev (Strategija Slovenskega 

filmskega centra za obdobje 2020-2024), so cilji razpisa naslednji: 

- zagotavljanje razvoja, dostopnosti in promocije kulturnovzgojnih filmskih projektov; 

- povečanje raznolikosti, kakovosti in geografske razpršenosti kulturnovzgojnih filmskih projektov na 

ozemlju Republike Slovenije; 

- povečanje občinstva za kakovostni in zahtevni film, še posebej otrok in mladih; 

- spodbujanje usposabljanja strokovnega kadra (pedagogov in mentorjev) na področju filmske vzgoje. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje raznolikosti, kakovosti in geografske razpršenosti kulturnovzgojnih filmskih 

projektov na ozemlju Republike Slovenije; 

- povečanje občinstva za kakovostni in zahtevni film, še posebej otrok in mladih;. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Predvidoma 100.000,00 EUR po razpisu, ki bo 

objavljen marca 2022 

Šifra proračunske postavke: 131127 

Ime proračunske postavke: Slovenski filmski center 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Financiranje programov slovenske filmske dediščine, namenjene mladim, Slovenska kinoteka 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 
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Slovenska kinoteka, vključno s Pedagoškim programom za otroke in mlade (tudi v Muzeju slovenskih 

filmskih igralcev v Divači) izvaja programe, namenjene mladim 15+, ki omogočajo aktivno 

spoznavanje filmske umetnosti ter ustvarjanje na tem področju. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 49.500,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131083 

Ime proračunske postavke: Javni zavodi na področju filma in AV kulture 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

 

Program prireditev za mladino 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Izvedba programa prireditev za mladino (15+) na področju umetnostnih zvrsti: zborovstvo, gledališče 

in lutke, literatura, instrumentalna glasba, folklora plesa, film in likovna dejavnost. Program se izvaja 

v sodelovanju s šolami, na prireditvah se predstavijo vse šolske skupine. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 150.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131120 

Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Festival Vizije – festival mladinske kulture 



 

91 

 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Srečanje predstavlja pregled gledališkega, lutkovnega, literarnega, likovnega in glasbenega 

ustvarjanja mladine v Sloveniji. Prijavijo se lahko vse slovenske ljubiteljske mladinske gledališke, 

lutkovne, literarne, likovne in glasbene skupine ter posamezniki, ki delujejo v Sloveniji ali tujini. 

Strokovna žirija nagradi najboljše dosežke in posamezne ustvarjalce.  

Festival, ki je bil prvotno gledališki, se širi glede na dejavnosti, vključeno bo tudi avdiovizualno 

področje.  

Namen srečanja ni le izbor najboljših dosežkov, skupin in posameznikov. Strokovni spremljevalci oz. 

selektorji podajo oceno dela skupine in predloge, kako izboljšati način njenega delovanja. Tako lahko 

skupina neposredno dvigne kakovost svojega delovanja. Na tovrstnih srečanjih skupine dobijo 

vpogled v delo drugih mladinskih posameznikov in skupin – gledaliških, lutkovnih, recitatorskih, 

glasbenih, likovnih – in hkrati navežejo stike za nadaljnje medsebojno sodelovanje. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število udeleženih mladinskih skupin. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 30.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131120 

Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Tekmovanje mladinskih godb  

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Mednarodno tekmovanje je namenjeno mladinskim in šolskim godbam, ki želijo svoje znanje pokazati 

pred strokovno komisijo. Nastope spremlja tričlanska mednarodna komisija. Tekmovanja spodbujajo 

kakovostno rast, pospešujejo in bogatijo proces izobraževanja, širijo zanimanje za godbeništvo in 

krepijo pripadnost temu gibanju. To je edini tekmovalno – izobraževalni projekt, namenjen 

mladinskemu godbeništvu. Mladi godbeniki se imajo možnost ob tekmovanju spoznavati z ustrezno 

strokovno in programsko glasbeno literaturo. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število udeleženih mladinskih godbenikov. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 10.000,00 EUR 
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Šifra proračunske postavke: 131120 

Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Festival Musica creativa 2022 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:  

Festival pihalnih orkestrov in komornih skupin, zasnovan na podlagi programa namenjenega 

mladinski glasbeni ustvarjalnosti. Festival, ki bo potekal na več prizoriščih, bo spodbujal ter 

predstavljal mladinsko ustvarjalnost. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število udeleženih mladinskih godbenikov 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 10.000,00 EUR 

Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: MK 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 2: zagotoviti mladim pogoje za boljšo dostopnost do kulturne dediščine 

in njihovo aktivno vključevanje v dediščinske projekte 

Nosilca: MIZŠ in MK 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Neposredni poziv direktorjem javnih zavodov s področja kulture k predložitvi Predloga finančnega 

načrta in programa dela za leto 2022 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V skladu s predlogi programov dela državnih javnih zavodov (muzeji) s področja Direktorata za 

kulturno dediščino, Sektorja za muzeje, arhive in knjižnice se načrtujejo in izvajajo vsebine, ki 

omogočajo zagotoviti mladim pogoje za boljšo dostopnost do kulturne dediščine in ter njihovo 

aktivno vključevanje v izvedbo različnih vsebin v okviru izvajanja nalog javne službe. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 
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- število realiziranih programov za mlade in število udeležencev teh programov na letni ravni 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: V okviru financiranja nalog javne službe, ocenjeno 

200.000,00 EUR letno za državne muzeje 

Šifra proračunske postavke: 160187  

Ime proračunske postavke: Javni zavodi - muzeji, arhivi in AVP 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Teden kulturne dediščine 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Teden kulturne dediščine, katerega nosilec je Zavod za kulturno dediščino Slovenije, je tesno povezan 

z vseevropskim projektom Dnevi evropske kulturne dediščine in pomeni njegovo nadgradnjo v smislu 

razvoja ciljnega občinstva (otroci in mladi). Temeljna vodila projekta so: dostopnost vsebin (dogodki 

so brezplačni), kroskurikularno umeščanje vsebin s področja dediščine, odprto učno okolje, 

medpredmetno povezovanje, povezovanje organizacij iz različnih področij (dediščina, kultura, vzgoja 

in izobraževanje, turizem, šport, lokalne skupnosti in nevladne organizacije), medgeneracijsko 

povezovanje ter načela formalnega in neformalnega izobraževanja. S pomočjo izobraževanja in 

osveščanja mentorjev – delavcev VIZ, mlade spodbujamo k aktivnem vključevanju v spoznavanje, 

varovanje in ohranjanje kulturne dediščine. 

Cilj Tedna kulturne dediščine je večja vključenost vsebin s področja dediščine v vzgojno-izobraževalne 

procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju in aktivno sodelovanje mladih v dediščinskih 

projektih. S tem bo zagotovljeno kakovostno in trajnostno izvajanje dediščinskih vsebin v vzgojno 

izobraževalnih zavodih ter njihovo prepoznavnost v širšem družbenem prostoru, zlasti med otroki in 

mladimi.  

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število vključenih srednjih šol ter gimnazij, 

- število vključenih mladih 15+. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 160186 

Ime proračunske postavke: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 
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PRIORITETNO PODPODROČJE 3: zagotoviti pogoje za večjo dostopnost aktivnega kulturnega 

ustvarjanja za mlade v smislu kontinuirane oblike neformalnega izobraževanja za različna 

umetnostna področja 

Nosilca: MIZŠ in MK  

Sodelujoči: JSKD 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Nacionalni medresorski projekt Kulturni bazar 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Kulturni bazar (KB) je namenjen krepitvi dostopnosti kakovostne kulturne ponudbe in tudi krepitvi 

udeležbe mladih v kulturi. Projekt vključuje strokovno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, kulturi ter lokalnih skupnostih. KB je tudi nosilec nacionalne mreže kulturno-

umetnostne vzgoje, vključuje portal, kjer je dostopen Katalog kulturno-umetnostne vzgoje s ponudbo 

kulturnih ustanov po vsej Sloveniji, poudarek je na programih, namenjenih šolam, a je hkrati tudi 

koristen informator za samostojno iskanje kakovostne ponudbe za mlade 15+ (omogoča iskanje po 

starostnih oz. izobraževalnih stopnjah). Cilj ukrepa je informiranje in ozaveščanje strokovne javnosti o 

pomenu kakovostne ponudbe kulturno-vzgojnih programov in projektov za mlade 15+ ter spodbuda 

za razvoj projektov in programov, pri katerih so mladi aktivno vključeni. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 53.155,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131154 

Ime proračunske postavke: Vzgoja in izobraževanje na področju kulture 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju glasbene umetnosti ter podpora projektom, ki so 

namenjeni mladim na področju glasbe (programski in projektni razpis) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 
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Omogoča se večjo dostopnost kakovostnih vsebin za mlade ter omogoča ustvarjalnost mladih 

umetnikov na področju glasbe 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade 

- število projektov mladih ustvarjalcev na področju glasbe 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 26.500,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131077 

Ime proračunske postavke: Glasbeni programi in projekti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju umetnosti ter podpora kulturnim projektom, ki so 

namenjeni mladim na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Omogoča se večjo dostopnost kakovostnih vsebin za mlade ter omogoča ustvarjalnost mladih 

umetnikov na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade 

- število projektov mladih ustvarjalcev na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 142.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131084  

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 
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Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju uprizoritvenih umetnosti ter podpora projektom, 

ki so namenjeni mladim (programski in projektni razpis) 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Omogoča se večjo dostopnost kakovostnih vsebin za mlade ter omogoča ustvarjalnost mladih 

umetnikov na področju uprizoritvenih umetnosti 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade 

- število projektov mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 95.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131075 

Ime proračunske postavke: Uprizoritvene umetnosti – programi in projekt 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Filmska vzgoja - razpis 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Skladno z vizijo povečanja dostopnosti filmskih vsebin in razvoja občinstev (Strategija Slovenskega 

filmskega centra za obdobje 2020-2024), so cilji razpisa naslednji: 

- zagotavljanje razvoja, dostopnosti in promocije kulturnovzgojnih filmskih projektov; 

- povečanje raznolikosti, kakovosti in geografske razpršenosti kulturnovzgojnih filmskih projektov na 

ozemlju Republike Slovenije; 

- povečanje občinstva za kakovostni in zahtevni film, še posebej otrok in mladih; 

- spodbujanje usposabljanja strokovnega kadra (pedagogov in mentorjev) na področju filmske vzgoje. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje raznolikosti, kakovosti in geografske razpršenosti kulturnovzgojnih filmskih 

projektov na ozemlju Republike Slovenije; 

- povečanje občinstva za kakovostni in zahtevni film, še posebej otrok in mladih;. 
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Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Predvidoma 100.000,00 EUR po razpisu, ki bo 

objavljen marca 2022 

Šifra proračunske postavke: 131127 

Ime proračunske postavke: Slovenski filmski center 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Financiranje programov slovenske filmske dediščine, namenjene mladim, Slovenska kinoteka 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Slovenska kinoteka, vključno s Pedagoškim programom za otroke in mlade (tudi v Muzeju slovenskih 

filmskih igralcev v Divači) izvaja programe, namenjene mladim 15+, ki omogočajo aktivno 

spoznavanje filmske umetnosti ter ustvarjanje na tem področju. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, namenjenih mladim ter projektov, ki 

aktivno vključujejo mlade 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 49.500,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131083 

Ime proračunske postavke: Javni zavodi na področju filma in AV kulture 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Program prireditev za mladino 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Izvedba programa prireditev za mladino (15+) na področju umetnostnih zvrsti: zborovstvo, gledališče 

in lutke, literatura, instrumentalna glasba, folklora plesa, film in likovna dejavnost. Program se izvaja 

v sodelovanju s šolami, na prireditvah se predstavijo vse šolske skupine. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 
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- povečanje deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 150.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131120 

Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Festival Vizije – festival mladinske kulture 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Srečanje predstavlja pregled gledališkega, lutkovnega, literarnega, likovnega in glasbenega 

ustvarjanja mladine v Sloveniji. Prijavijo se lahko vse slovenske ljubiteljske mladinske gledališke, 

lutkovne, literarne, likovne in glasbene skupine ter posamezniki, ki delujejo v Sloveniji ali tujini. 

Strokovna žirija nagradi najboljše dosežke in posamezne ustvarjalce.  

Festival, ki je bil prvotno gledališki, se širi glede na dejavnosti, vključeno bo tudi avdiovizualno 

področje.  

Namen srečanja ni le izbor najboljših dosežkov, skupin in posameznikov. Strokovni spremljevalci oz. 

selektorji podajo oceno dela skupine in predloge, kako izboljšati način njenega delovanja. Tako lahko 

skupina neposredno dvigne kakovost svojega delovanja. Na tovrstnih srečanjih skupine dobijo 

vpogled v delo drugih mladinskih posameznikov in skupin – gledaliških, lutkovnih, recitatorskih, 

glasbenih, likovnih – in hkrati navežejo stike za nadaljnje medsebojno sodelovanje. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število udeleženih mladinskih skupin. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 30.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131120 

Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 
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Tekmovanje mladinskih godb  

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Mednarodno tekmovanje je namenjeno mladinskim in šolskim godbam, ki želijo svoje znanje pokazati 

pred strokovno komisijo. Nastope spremlja tričlanska mednarodna komisija. Tekmovanja spodbujajo 

kakovostno rast, pospešujejo in bogatijo proces izobraževanja, širijo zanimanje za godbeništvo in 

krepijo pripadnost temu gibanju. To je edini tekmovalno – izobraževalni projekt, namenjen 

mladinskemu godbeništvu. Mladi godbeniki se imajo možnost ob tekmovanju spoznavati z ustrezno 

strokovno in programsko glasbeno literaturo. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število udeleženih mladinskih godbenikov 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 10.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131120 

Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Festival Musica creativa 2022 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja:  

Festival pihalnih orkestrov in komornih skupin, zasnovan na podlagi programa namenjenega 

mladinski glasbeni ustvarjalnosti. Festival, ki bo potekal na več prizoriščih, bo spodbujal ter 

predstavljal mladinsko ustvarjalnost. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število udeleženih mladinskih godbenikov 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 10.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131120 

Ime proračunske postavke: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 
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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 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Neposredni poziv direktorjem javnih zavodov s področja kultur k predložitvi finančnega načrta in 

programa dela za leto 2022  

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V skladu s predlogi programov dela javnih zavodov s področja kulturne dediščine bodo javni zavodi 

zagotavljali prostorske in tehnične pogoje (infrastruktura ipd.) za seznanjanje in ukvarjanje z 

dediščino. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- Površine prostorov (v m²) namenjenih za izvajanje programov seznanjanja in ukvarjanja z 

dediščino (prostori namenjeni za izvajanje programov za mlade) 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev: V okviru financiranja nalog javne službe okvirno 100.000,00 

EUR letno 

Šifra proračunske postavke: 160187 

Ime proračunske postavke: Javni zavodi - muzeji, arhivi in AVP 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

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 
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NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Podpora projektov, ki vključujejo mlade iz vrst manjšinskih skupnosti in drugih ranljivih skupin 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Sofinanciranje teh projektov omogoča mladim, da aktivno participirajo pri razvoju manjšinskih kultur, 

kar krepi tako njihovo vključenost, kot prispeva k samemu razvoju kultur njihovih skupnosti. 

Zagotavlja tudi večje zaposlitvene možnosti na trgu dela, dvig ravni usposobljenosti, kulturne 

ustvarjalnosti in kreativnosti, ter krepitev samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno 

okolje. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število kulturnih projektov, ki vključujejo mlade iz vrst manjšinskih skupnosti in drugih 

ranljivih skupin oziroma so njim namenjeni. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 60.000,00 EUR iz proračuna RS, poleg tega pa še EU 

sredstva iz Evropskega socialnega sklada* 

Šifre proračunskih postavk: 131116; 131117; 131143; 160241; 160242; 160243, 160244 

Imena proračunskih postavk: Kulturna dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti; 

Kulturna dejavnost romske skupnosti; Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume; 

PN9.1-Večja socialna vključenost-14-20-V-EU; PN9.1-Večja socialna vključenost-14-20-V-slovenska 

udeležba; PN9.1-Večja socialna vključenost-14-20-Z-EU; PN9.1-Večja socialna vključenost-14-20-Z-

slovenska udeležba 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

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 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 
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Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju 

slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2022 

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

Izboljšanje stopnje bralne pismenosti mladih v povezavi z jezikovno zmožnostjo. 

Kazalniki v NPM, katerim sledi ukrep/instrument: 

- Rezultati nacionalnih preverjanj bralne pismenosti. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 59.884,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131098 

Ime proračunske postavke: Promocija in razvoj slovenskega jezika 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 7: promocija branja in načrten razvoj bralne kulture 

Nosilci: MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Rastem s knjigo 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvaja in vodi Javna agencija za knjigo 

RS (JAK). Že vsa leta pa nastaja v sodelovanju z MK, MIZŠ, Združenjem splošnih knjižnic, ob podpori 

Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter v 

sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi srednjimi šolami in zavodi za vzgojo in izobraževanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter srednjimi šolami v zamejstvu. Cilji projekta so 

promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, motiviranje srednješolcev za 

branje in obiskovanje splošnih knjižnic, motiviranje založnikov za večje vključevanje sodobnih 

slovenskih piscev v založniške programe za mladino. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

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

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Predvidoma 40.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131145  

Ime proračunske postavke: Javna agencija RS za knjigo 
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Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Podpora projektom in programom za mlade - JAK 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

V letu 2022 JAK načrtuje podporo projektom in programom za mladino od 15. leta naprej, kjer se na 

proračunskih postavkah v okviru javnih razpisov zagotavljajo sredstva za različne programe in 

projekte, namenjene otrokom in mladim ter mladim odraslim, kamor lahko prav tako štejemo 

skupino mladih do 29 let. Tako se mladi vključujejo v okviru celotnega področja bralne kulture, 

literarnih prireditev (podpora prireditvam, festivalom in simpozijem), projektov v okviru knjigarniške 

mreže – udeleženi so bodisi kot ustvarjalci ali kot obiskovalci/uporabniki/bralci ter pri projektih, ki 

spodbujajo poklicno usposabljanje mladih; enako velja, da so med sofinanciranimi knjigami in 

revijami za otroke in mladino ter odrasle prisotni mladi avtorji (pisci in ilustratorji, prevajalci, uredniki 

...), mladi so hkrati tudi bralci knjig in revij, katerih izdajo sofinancira JAK. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- Udeležba mladih na projektih razvoja bralne kulture – bralna značka, Cankarjevo tekmovanje, 

drugi projekti bralne kulture (družinska pismenost ipd.) 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: Predvidoma 200.000,00 EUR – 300.000,00 EUR 

Šifra proračunske postavke: 131145 

Ime proračunske postavke: Javna agencija RS za knjigo 

Ime proračunskega uporabnika: Ministrstvo za kulturo 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Ohranjanje brezplačnega dostopa do programov in projektov, ki so namenjeni mladim 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Brezplačna dostopnost splošnih knjižnic za uporabnike do 18. leta starosti – izposoja in različne oblike 

dejavnosti za mladino, tudi za tiste mlade uporabnike s posebnimi potrebami. 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: (1) Javna dostopnost dokumentacije, iz katere je 

razviden brezplačen dostop mladih do 18. leta starosti do programov in projektov, ki so jim 

namenjeni. 
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2) Število brezplačnih programov in projektov, ki so namenjeni mladim. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: V okviru razpoložljivih sredstev državnega in občinskih 

proračunov 

Šifra proračunske postavke: 

Ime proračunske postavke: 

Ime proračunskega uporabnika: MK, splošne knjižnice v okviru javne službe (58), 212 občin (52. in 53. 

člen Zakona o knjižničarstvu -Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Razširitev programov in projektov v podporo mladim, da bodo enako dostopni vsem mladim 

uporabnikom in uporabnicam 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 

Dostopnost kakovostnih programov, namenjenih mladim v celotni mreži splošnih knjižnic (osrednjih 

in krajevnih) 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število organizacijskih enot v mreži splošnih knjižnic, v katerih so dostopni kakovostni 

programi, namenjeni mladim. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: V okviru razpoložljivih sredstev državnega in občinskih 

proračunov 

Šifra proračunske postavke: 

Ime proračunske postavke: Občinski proračuni (52. in 53. člen Zakona o knjižničarstvu -Uradni list RS, 

št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 

Ime proračunskega uporabnika: MK, splošne knjižnice v okviru javne službe (58), 212 občin (52. in 53. 

člen Zakona o knjižničarstvu -Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 

 

NOSILEC:MK 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Večje sodelovanje lokalnih skupnosti pri izvajanju programov in projektov, ki so namenjeni mladim 

Kratek opis kako prispeva k doseganju prioritetnega področja in cilja: 
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Dostopnost kakovostnih programov, namenjenih mladim v celotni mreži splošnih knjižnic (osrednjih 

in krajevnih) 

Kazalniki v NPM katerim sledi ukrep/instrument: 

- število občin z nazivom »Branju prijazna občina«. 

Višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: V okviru razpoložljivih sredstev državnega in občinskih 

proračunov 

Šifra proračunske postavke: 

Ime proračunske postavke: 

Ime proračunskega uporabnika: MK v okviru rednih nalog, občine 

 

PRIORITETNO PODPODROČJE 8: razvoj in promocija medijske pismenosti in priprava akcijskega načrta 

medijske pismenosti 

Nosilca: MIZŠ in MK 

Sodelujoči: ZRSŠ 

 

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 

 

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 
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Sodelujoči: ZRSŠ, JSKD 

 

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 1 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:  

- aktivnosti udejstvovanja mladih: 2022 - 2700 udeležencev 

Osrednji cilj vsakega takšnega projekta je omogočiti mladim, da se spoznajo s posameznim izzivom, si 

ob tem oblikujejo svoje mnenje ali razvijejo lastne predloge ukrepov lokalnih, državnih ali evropskih 

institucij ter imajo možnost predstaviti svoja mnenja in predloge odločevalcem v obliki 

argumentiranega dialoga. Poudarek je na vsebinah in izzivih, ki jih na dnevni red uvršča načrt 

strukturiranega dialoga v okviru evropskega sodelovanja na področju mladine in ki se lahko 

vključujejo v nacionalni pripravljalni proces na evropske mladinske konference, organizirane v okviru 

predsedovanj Svetu EU. Možne aktivnosti pa so tudi seminarji, posvetovanja in podobne aktivnosti, ki 

so vezane izključno na participacijo mladih in njihovo vključevanje v procese odločanja v javni sferi na 

različnih ravneh.  

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: skupaj: 528.771 EUR 

 

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 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:  
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- mladinske izmenjave: 2022 – 1800 udeležencev;  

Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v 

mladinskem delu, saj skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in 

raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na 

družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in 

življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva. Praktične naloge 

sodelujočih mladih pri snovanju in načrtovanju aktivnosti ter kasneje skozi izvajanje projekta so učne 

priložnosti. Določanje učnih rezultatov se začne v vsaki izmed sodelujočih skupin mladih z 

identifikacijo kompetenc, ki si jih sodelujoči mladi želijo pridobiti ali razviti ob sodelovanju v čisto 

konkretni mladinski izmenjavi. Ker izvajanje tovrstnih projektov zahteva sprejemanje številnih 

odločitev, je mladinska izmenjava tudi priložnost za učenje demokratičnega sodelovanja in odločanja 

v družbi.  

- mobilnost mladinskih delavcev: 2022 – 925 udeležencev;  

Aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev imajo dvojen namen. Sodelujočim mladinskim delavcem 

omogočajo razvoj in krepitev lastnih kompetenc za izvajanje svoje vloge v mladinskem delu, istočasno 

pa z razširjanjem v aktivnostih pridobljenega znanja znotraj svoje organizacije tudi po zaključku 

projekta omogočajo razvoj in rast kakovosti dela celotne organizacije. Projekti mobilnosti mladinskih 

delavcev z možnimi kombinacijami različnih aktivnosti omogočajo akterjem v mladinskem sektorju, 

da v sodelovanju s partnerji vzpostavijo program usposabljanja mladinskih delavcev in s tem 

nadgradijo prizadevanja za krepitev kompetenc svojih mladinskih delavcev ter tako prispevajo k 

učinkovitejšemu izvajanju različnih oblik mladinskega dela tako znotraj svoje organizacije kot v okolju. 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 2.144.983 EUR in 919.278 EUR 

 

NOSILEC: MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+; Mladi v akciji 

IME UKREPA/INSTRUMENTA  

Erasmus+, ključni ukrep 2 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja:  

- projekti Partnerstva za sodelovanje 2022 – ni podatka; 

Ta ukrep sodelujočim organizacijam omogoča pridobivanje izkušenj na področju mednarodnega 

sodelovanja in krepitev njihovih zmogljivosti, omogoča pa tudi izdelavo visokokakovostnih 

inovativnih rezultatov. Partnerstva so lahko različnih velikosti in obsegov in s tem so skladne tudi 

njihove aktivnosti. Kvalitativno ocenjevanje teh projektov poteka proporcionalno glede na njihove 

cilje in naravo vključenih organizacij. 

Glede na to, lahko organizacije v okviru tega ukrepa prijavijo dva različna tipa projektov: 

- sodelovalna partnerstva, 
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- manjša partnerstva. 

Tipične aktivnosti, ki potekajo v okviru teh projektov so vezane na samo upravljanje projekta, 

izvajanje projektnih aktivnosti ter razširjanje rezultatov in promocijske aktivnosti. 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 1.364.201 EUR in 325.888 EUR 

 

6.2.5 CILJ: Spodbujanje prostovoljstva med mladimi 

 

Evropska solidarnostna enota 

NOSILEC: MOVIT, Nacionalna agencija programa Evropska solidarnostna enota 

Od projektov programa Evropska solidarnostna enota (prostovoljstvo, solidarnostni projekti) se 

pričakuje, da spodbujajo solidarnost (v najširšem pomenu) in podpirajo razvoj lokalnih skupnosti. 

Spodbuja se projekte, ki so tesno povezani s potrebami lokalnega okolja ter različnimi akterji iz 

lokalnega okolja. Pri tem je pomembno tudi, da projekti naslavljajo skupne evropske vrednote, ki so 

ustrezno umeščene v lokalni, nacionalni ali mednarodni kontekst načrtovanih aktivnosti ter 

spodbujajo gradnjo skupnosti udeležencev in organizacij, ki so del programa ESE. 

  

NAZIV UKREPA/INSTRUMENTA  

Projekti prostovoljstva: 

- projekti prostovoljstva: 2022 – 230 udeležencev 

Kratek opis, kako prispeva k doseganju cilja prioritetnega področja : Projekti prostovoljstva mladim 

nudijo priložnosti za prostovoljsko delo. Odgovarjati morajo na pomembne potrebe družbe, 

prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati, da pridobivajo uporabne izkušnje, 

veščine in kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj, s 

čimer se izboljšuje njihova zaposljivost. 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: skupaj: 1.148.957 EUR  

 

IME UKREPA/INSTRUMENTA 

Solidarnostni projekti  

- solidarnostni projekti: 2022 – 160 udeležencev 

Solidarnostni projekti so nacionalne aktivnosti, pobuda aktivnega udejstvovanja skupine mladih 

(najmanj 5) z namenom večanja in spodbujanja solidarnosti, predvsem v lokalni skupnosti, lahko pa 

http://www.movit.si/ese/projekti-prostovoljstva/
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tudi na regionalni oz. nacionalni ravni. Od projektov se pričakuje izkazovanje evropske dodane 

vrednosti, ki se odraža predvsem v povezavi z navezavo na prednostna področja EU (kot opredeljeno 

v Vodniku za prijavitelje po programu ESE). Pomembno je, da mladi v okviru projektnih aktivnosti 

naslavljajo potrebe lokalne skupnosti z vidika mladih, pri čemer se močno spodbuja, da so pobudniki 

povezovanja z drugimi organizacijami oz. relevantnimi deležniki na lokalni ali regionalni ravni (za 

večjo dobrobit družbe). 

Okvirna višina zagotovljenih finančnih sredstev v 2022: 191.833 EUR 

 

 

Seznam kratic in pojasnilo 
 

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za ženski in moški spol. 

 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

BSO bolezni srca in ožilja 

CMEPIUS Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 

usposabljanja 

DRP 2007–2013 Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 

EHIS raziskava »European Health Interview Survey«  

ESPAD raziskava European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 

EU Evropska unija 

EUROSTAT Evropski statistični urad 

EVS raziskava European Values Study 

FAS lestvica Family Affluence Scale 

HBSC mednarodna raziskava Health Behaviour in School-Aged Children 

HFA European Health for All Database 

IKT informacijsko-komunikacijske tehnologije 

JSKD Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

KNB kronične nenalezljive bolezni 
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MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MF Ministrstvo za finance 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MJU Ministrstvo za javno upravo 

MK Ministrstvo za kulturo 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve  

MO Ministrstvo za obrambo 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

MP Ministrstvo za pravosodje 

MZI Ministrstvo za infrastrukturo  

MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve 

MZ Ministrstvo za zdravje 

NPVCP Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022  

OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

ReNPVŠ11–20 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 

REUS Raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji 

RS Republika Slovenija 

SI Slovenija 

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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