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Številka: 5442-8/2018/45 

 

 

ČLANI STROKOVNE KOMISIJE ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA 

SOFINANCIRANJE PROJEKTA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE ZA 

ZMANJŠEVANJE/ODPRAVLJANJE MEDGENERACIJSKIH STEREOTIPOV IN 

SPODBUJANJE MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA NA DELOVNEM MESTU 

 

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

Slovenije št. 61/2019 dne 11. 10. 2019 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projekta 

komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in 

spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu (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, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne 

sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje 

in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. Predmet javnega razpisa je 

sofinanciranje enega (1) projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega 

sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna 

komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov. 

 

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

Javnega razpisa za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za 

zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja na delovnem mestu ter imenovanju strokovne komisije za izvedbo postopka, št. 

5442-8/2018/1, dne 29. 3. 2019, imenovala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti: 

 

 IME IN PRIIMEK ORGANIZACIJA 

Predsednica Elvira Luin 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

Članica Romana Blažun 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

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

možnosti 
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SEZNAM PREJEMNIKOV IN VIŠINA PREJETIH SREDSTEV 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE ZA ZMANJŠEVANJE/ODPRAVLJANJE 

MEDGENERACIJSKIH STEREOTIPOV IN SPODBUJANJE MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA NA DELOVNEM MESTU 

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019 

 

8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«  

8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« 

8.3.1. specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« 

 

 

 

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 

PRISTOP družba za 

komunikacijski management 

d.o.o. 

VSI ZMAGUJEMO, KO SODELUJEMO 1.179.179,94 € 943.343,95 € 235.835,99 € 


