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Izobraževanje – krepitev človeških virov

Ljubljana, 16. junij 2021



Program “Krepitev človeških virov“ 

(t. i. program Izobraževanje)

Glavna cilja: 

• Izboljšanje človeškega kapitala in baze znanja 

• Okrepljeno sodelovanje med slovenskimi institucijami in institucijami iz donatorskih držav udeleženih v 

programu

Programska področja:

• Izobraževanje, štipendije, vajeništva in  podjetništvo za mlade (vodilno)

• Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

• Dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost

Programska partnerja iz države donatorice:

• Norveška agencija za mednarodno sodelovanje in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu (DIKU, 

Norveška),

• Nacionalna agencija za mednarodne zadeve v izobraževanju (AIBA, Lihtenštajn).

Donatorska sredstva dodeljena programu:



Razpoložljiva sredstva 

Rezultati in neposredni učinki programa 
Razpoložljiva 

sredstva 

Najnižji in najvišji dopustni 

zaprošeni znesek sredstev  

za projekt 

Najnižji 

znesek 

Najvišji 

znesek 

Rezultat: Izboljšano institucionalno 

sodelovanje na vseh ravneh formalnega in 

neformalnega izobraževanja 

6.063.862,00 200.000,00 1.000.000,00 
Neposredni učinek: Razvite nove prakse 

poučevanja in učenja za delo in življenje 

Neposredni učinek: Izmenjava znanj in dobrih 

praks na področju pospeševanja spretnosti in 

kompetenc v izobraževanju 

Rezultat: Izboljšano izobraževanje in družbeno 

okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin  
3.235.294,00 

200.000,00 500.000,00 

Neposredni učinek: Vzpostavljene podporne 

storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, 

se ne izobražujejo ali usposabljajo) 

950.000,00 

(okvirno) 

Neposredni učinek: Zagotovljena podpora mladim 1.400.000,00 

(okvirno) 

Neposredni učinek: Zagotovljeno podporno okolje 

za prekarne delavce 

885.294,00 

(okvirno) 

Rezultat: Izboljšano usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja 
2.000.000,00 

 

 

200.000,00 

 

 

500.000,00 Neposredni učinek: Vzpostavljeni lokalni sistemi, 

ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja 

1.400.000,00 

(okvirno) 

Neposredni učinek: Razvita organizacijska 

kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov 

600.000,00 

(okvirno) 

SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 11.299.156,00   

 



SOFINANCIRANJE – SREDSTVA

DELEŽ:

DO 100 % VSEH 

UPRAVIČENIH 

IZDATKOV

VIR:

85 % NORVEŠKI FINANČNI 

MEHANIZEM 

IN 

15 % PRIPADAJOČA 

SLOVENSKA UDELEŽBA 

(proračun RS)

+ LASTNA SREDSTVA 

(LASTNA UDELEŽBA)  

NIŽJI % V PRIMERU 

PRIHODKOV ALI 

DRŽAVNIH POMOČI



OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

ZAČETEK:

DATUM, KO NOSILEC 

PROGRAMA IZDA SKLEP O 

IZBORU PREJEMNIKA 

SREDSTEV ALI KASNEJE

KONEC:

TRAJANJE NAJVEČ 24 MESECEV

oz. 

NAJPOZNEJE 30. APRIL 2024



OBMOČJE UPRAVIČENOSTI

OBMOČJE 

REPUBLIKE 

SLOVENIJE

OBMOČJE 

KRALJEVINE 

NORVEŠKE

DRUGA OBMOČJA –

IZJEME: SAMO PO 

PREDHODNI 

ODOBRITVI NOSILCA 

PROGRAMA



Področja javnega razpisa
PROGRAMSKO 

PODROČJE 
REZULTAT NEPOSREDNI UČINEK 

IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE, 

ŠTIPENDIJE, 

VAJENIŠTVO IN 

PODJETNIŠTVO ZA 

MLADE 

I.1: Izboljšano 

institucionalno 

sodelovanje na vseh 

ravneh formalnega in 

neformalnega 

izobraževanja 

I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in 

učenja za delo in življenje  

IN 

I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na 

področju pospeševanja spretnosti in 

kompetenc v izobraževanju 

I.2: Izboljšano 

izobraževanje in 

družbeno okolje 

namenjeno podpori 

prikrajšanih skupin 

I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za 

osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne 

izobražujejo ali usposabljajo) 

ALI 

I.2.2: Zagotovljena podpora mladim 

ALI 

I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za 

prekarne delavce 

USKLAJEVANJE 

POKLICNEGA IN 

ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA 

I.3: Izboljšano 

usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja 

I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

ALI 

I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

ter politiko enakosti spolov 

 

Prijavitelj (tj. nosilec projekta)

lahko odda največ eno vlogo

za projekt, kot partner v

projektu pa lahko sodeluje v

več projektih.

Vsak projekt lahko prispeva

k doseganju samo enega

rezultata (I.1 ali I.2 ali I.3):



Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh

formalnega in neformalnega izobraževanja

• razvoj novih modelov, metod in strategij poučevanja,

• izboljšanje kompetenc in spretnosti na vseh ravneh izobraževanja ter usposabljanje osebja,

• spodbuja se krepitev sodelovanja med deležniki na področju usposabljanja in izobraževanja, kakor tudi drugimi deležniki na

lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

• Doseganje rezultata se spremlja z naslednjimi kazalniki rezultata (v oklepaju so navedene ciljne vrednosti programa):

o število intelektualnih učinkov , ustvarjenih v okviru institucionalnega sodelovanja (30),

o delež sodelujočih institucij za izobraževanje in usposabljanje, ki uporabljajo nove prakse poučevanja in učenja (85 %),

o stopnja zadovoljstva s kakovostjo institucionalnega sodelovanja (vsaj 3,5 na lestvici 1-5),

o število institucij, ki uporabljajo nove učne modele, metode in strategije (10).

 

Za potrebe elektronskega sistema eMS sta neposredni učinek I.1.1 Razvite nove prakse 

poučevanja in učenja za delo in življenje in neposredni učinek I.1.2 Izmenjava znanj in 

dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju 

ZDRUŽENA v EN neposredni učinek I.1.1-2: Razvite nove prakse poučevanja in 

učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju 

pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju. 



Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh

formalnega in neformalnega izobraževanja

Projekt mora prispevati k zgoraj naštetim kazalnikom!

KAZALNIK REZULTATA (OUTCOMA)/NEPOSREDNEGA UČINKA kot 
je naveden v eMS 

POGOJ Ciljna 
vrednost 
programa 

I.1.1-2 Outcome 1: Število intelektualnih učinkov ustvarjenih v okviru 
institucionalnega sodelovanja 

DA 30 

I.1.1-2 Outcome 2: Delež sodelujočih institucij za izobraževanje in 
usposabljanje, ki uporabljajo nove prakse poučevanja in učenja  

DA 85% 

I.1.1-2 Outcome 3:Stopnja zadovoljstva s kakovostjo institucionalnega 
sodelovanja  

DA vsaj 3,5 

I.1.1-2 Outcome 4: Število institucij, ki uporabljajo nove učne modele, 
metode  in strategije  

DA 10 

I.1.1.1: Število članov osebja, ki sodelujejo pri razvijanju in preizkušanju 
modelov poučevanja 

DA 200 

I.1.1.2: Število multiplikatorjev (ki učiteljem zagotavljajo usposabljanje za 
uporabo modelov in metod poučevanja) 

DA 15 

I.1.2.1 Število izvedenih dejavnosti vzajemnega učenja DA 16 

I.1.2.2 Število udeležencev v vzajemnem učenju DA 300 

I.1.2.3 Število usposobljenih strokovnih delavcev ZAŽELENO 60 

 



Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje

namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Sofinanciranje projektov, ki prispevajo
k doseganju

enega

od treh neposrednih učinkov:

Neposredni učinek I.2.1: 
Vzpostavljene podporne 
storitve za osebe NEET 

(mladi, ki niso zaposleni, se 
ne izobražujejo ali 

usposabljajo)

Neposredni učinek I.2.2: 
Zagotovljena podpora 

mladim

Neposredni učinek I.2.3: 
Zagotovljeno podporno 

okolje za prekarne delavce

Doseganje rezultata se spremlja z naslednjima kazalnikoma rezultata (v oklepajih sta navedeni ciljni vrednosti 

programa):

• delež sodelujočih ponudnikov storitev, ki izkazujejo izboljšane spretnosti (95 %)

• število upravičencev do obstoječih ali izboljšanih storitev (350).



Neposredni učinek I.2.1 :Vzpostavljene podporne storitve za osebe

NEET
• Pilotni projekti nadgradijo obstoječe ali razvijejo nove storitve, ki so namenjene podpori osebam NEET na lokalni

oziroma regionalni ravni.

• Razvoj spretnosti in znanj, ki jih podporne organizacije in njihovo osebje potrebujejo za prepoznavanje,

animacijo, motivacijo in aktivacijo oseb NEET.

• Za zagotavljanje aktivacijskih ukrepov je potrebno zagotoviti sodelovanje z relevantnimi institucijami ter

vzpostavljanje sistemskih rešitev na nacionalni ravni.

KAZALNIK REZULTATA (OUTCOMA)/NEPOSREDNEGA UČINKA kot je naveden v 
eMS 

Ciljna 
vrednost 
programa 

I.2.1 Outcome 1: Število upravičencev do obstoječih ali izboljšanih storitev 350 

I.2.1 Outcome 2: Delež sodelujočih ponudnikov storitev, ki izkazujejo izboljšane 
spretnosti 

95% 

I.2.1.1: Število novih ali nadgrajenih storitev, razvitih in preizkušenih v lokalnem okolju 2 

I.2.1.2: Število članov osebja  usposobljenih za delo z osebami NEET 20 

I.2.1.3: Število vključujočih aktivnosti, npr. dogodki, delavnice, usposabljanja itd. 20 

 



Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim

• Cilj je predvsem v povečanju zaposlitvenih potencialov mladih na območjih, kjer je podporno okolje manj razvito.

• Dvig kakovosti podpornih storitev na način, da se izboljša spretnosti in znanja svetovalcev in mentorjev, ki delajo z

mladimi v manj dinamičnih okoljih, kot so manjša mesta in podeželje.

• Krepitev zmogljivosti, povezovanje z lokalnim poslovnim okoljem in testiranje praktičnega dela z mladimi na

terenu.

KAZALNIK REZULTATA (OUTCOMA)/NEPOSREDNEGA UČINKA kot je naveden v 
eMS 

Ciljna 
vrednost 
programa 

I.2.2 Outcome 1: Število upravičencev do obstoječih ali izboljšanih storitev 350 

I.2.2 Outcome 2: Delež sodelujočih ponudnikov storitev, ki izkazujejo izboljšane 
spretnosti 

95% 

I.2.2.1: Število novih ali nadgrajenih storitev 3 

I.2.2.2: Število usposobljenega osebja/delavcev 15 

I.2.2.3: Število aktivnosti namenjenih mreženju, usposabljanju ali svetovanju za mlade 15 

 



Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

• Krepitev podpornega okolja za samozaposlene in za vse, ki delajo v atipičnih oblikah dela.

• Oblikovanje skupnih storitev za pomoč osebam v prekarnih zaposlitvah s ciljem, da osebe v takšnih vrstah

zaposlitve boljše opravljajo svoje poslovne aktivnosti (kot so administrativne naloge, zbiranje informacij o

pravicah in obveznostih ter drugo).

• Izvajanje aktivnosti povečanja ozaveščenosti in zagovorništva.

KAZALNIK REZULTATA (OUTCOMA)/NEPOSREDNEGA UČINKA kot je naveden v 
eMS 

Ciljna 
vrednost 
programa 

I.2.3 Outcome 1: Število upravičencev do obstoječih ali izboljšanih storitev 350 

I.2.3 Outcome 2: Delež sodelujočih ponudnikov storitev, ki izkazujejo izboljšane 
spretnosti 

95% 

I.2.3.1: Število razvitih podpornih storitev, kot so svetovanje, informiranje, usposabljanje 
itd. 

3 

I.2.3.2: Število ustvarjenih neposrednih intelektualnih učinkov, kot so analize, 
informacijska gradiva, učna gradiva itd. 

5 

I.2.3.3: Število podpornih aktivnosti, kot so informativni dogodki, delavnice itd. 10 

I.2.3.4: Število udeležencev na dogodkih, namenjenih dvigu ozaveščenosti, kot so 
okrogle mize, javne razprave, konference itd. 

200 

 



Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Sofinanciranje projektov, ki prispevajo k 
doseganju

enega

od dveh neposrednih učinkov:

Neposredni učinek I.3.1:Vzpostavljeni 
lokalni sistemi, ki podpirajo 

usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja

Neposredni učinke I.3.2: Razvita 
organizacijska kultura, ki podpira 

usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja ter politiko enakosti spolov

Doseganje rezultata se spremlja z naslednjimi kazalniki rezultata (v oklepajih so ciljne vrednosti programa):

• število upravičencev do obstoječih ali izboljšanih storitev (150),

• število akterjev, ki uporabljajo instrumente politike enakosti spolov ali instrumente usklajevanja poklicnega in

zasebnega življenja (3),

• delež udeležencev z boljšim razumevanjem usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in politik enakosti

spolov (90 %).



Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

• Nadgradnja obstoječih ali razvoj novih podpornih storitev/proizvodov, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega

življenja.

• S projekti naj se okrepi sodelovanje različnih akterjev na lokalni ravni in omogoči razvoj potrebnih znanj in spretnosti ter

uvede praktične rešitve, ki omogočajo lažje usklajevanje obeh sfer življenja.

• Projekti naj se osredotočajo zlasti na varstvo otrok in oskrbo starejših.

KAZALNIK REZULTATA (OUTCOMA)/ NEPOSREDNEGA UČINKA kot je naveden v 
eMS 

Ciljna 
vrednost 
programa 

I.3.1 Outcome 1: Število upravičencev do obstoječih ali izboljšanih storitev 150 

I.3.1 Outcome 2: Število akterjev, ki uporabljajo instrumente politike enakosti spolov ali 
instrumente usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 

3 

I.3.1 Outcome 3: Delež udeležencev z boljšim razumevanjem usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja in politik enakosti spolov 

90% 

I.3.1.1: Število izboljšanih ukrepov ali ukrepov, uvedenih na lokalni ravni, kot so nove ali 
nadgrajene storitve, proizvodi, orodja 

3 

I.3.1.2: Število usposobljenih oseb, kot so koordinatorji, mentorji, neformalni negovalci, 
animatorji itd. 

20 

 



Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

Izboljšanje razumevanja pomena usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter politike enakosti spolov v

organizacijah javnega in zasebnega sektorja (enakost spolov, karierne poti, zaposlovanje v sektorjih, kjer prevladuje

en spol itd.) ter njunih koristi za organizacije.

KAZALNIK REZULTATA (OUTCOMA)/NEPOSREDNEGA UČINKA kot je naveden v 
eMS 

Ciljna 
vrednost 
programa 

I.3.2 Outcome 2: Število akterjev, ki uporabljajo instrumente politike enakosti spolov ali 
instrumente usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 

3 

I.3.2 Outcome 3: Delež udeležencev z boljšim razumevanjem usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja in politik enakosti spolov 

90% 

I.3.2.1: Število udeležencev, doseženo s sodelovanjem v aktivnostih za dvig 
ozaveščenosti in krepitev zmogljivosti v organizacijah 

100 

I.3.2.2: Število ukrepov, sprejetih v organizacijah, kot so orodja, smernice itd. 4 

 



Izbirni postopek

Pregled administrativne ustreznosti in 
upravičenosti vloge.

Ocenjevanje kakovosti na podlagi meril 
kakovosti.

Bilateralni vidik vloge:

Šele po doseženem pragu 75 točk pri ocenjevanju
kakovosti, bodo projektne vloge v katere je vključen
partner iz Norveške prejele dodatnih 10 točk.

Obveščanje o izboru:

Trajanje izbirnega postopka okvirno 6 mesecev po 
roku za oddajo prijav. 



Vprašanja?


