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ČLANI STROKOVNE KOMISIJE ZA IZVEDBO POSTOPKA DODATNEGA JAVNEGA 

RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNIH PARTNERJEV IN SEZNAM 

PREJEMNIKOV SREDSTEV 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu Republike 

Slovenije št. 104/2020 dne 24. 7. 2020 objavilo Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov 

socialnih partnerjev (v nadaljevanju: javni razpis). Javni razpis delno financira Evropska unija, in 

sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 11. prednostne osi »Pravna država, 

izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter 

krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse 

zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in 

zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje 

reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev 

usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga 

dela in vseživljenjskega učenja«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma dveh (2) 

projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, 

zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja. Na javni razpis je prispela ena (1) 

vloga. 

 

Postopek javnega razpisa je vodila strokovna komisija, ki jo je s Sklepom o začetku postopka 

Dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev ter imenovanju 

strokovne komisije za izvedbo postopka, št. 5445-1/2020/8, dne 2. 7. 2020, imenoval minister za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 

 

 IME IN PRIIMEK ORGANIZACIJA 

Predsednica Lilijana Tratnik 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

Članica Lidija Kramar 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

Član Jože Hauko   
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 
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SEZNAM PREJEMNIKOV IN VIŠINA PREJETIH SREDSTEV 

 

DODATNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNIH PARTNERJEV 

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020 

 

11. prednostna os »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev 

zmogljivosti socialnih partnerjev«  

11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja 

in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni 

ravni« 

11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in 

vseživljenjskega učenja« 

 

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

ZAP. 

ŠT. 
NAZIV PRIJAVITELJA NAZIV PROJEKTA 

VIŠINA DODELJENIH 

SREDSTEV 

DELEŽ EU  

(V EUR) 

DELEŽ SLO  

(V EUR) 

1 
Konfederacija sindikatov 90 

Slovenije 

Socialni partnerji za socialni dialog III - 

Fleksibilen DI@LOG 
494.438,00 € 395.550,40 € 98.887,60 € 


