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Skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 

javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo javno dostopne informacije javnega 

značaja v zvezi s postopkom javnega razpisa, in sicer: podatek o članih strokovne komisije za 

izvedbo postopka javnega razpisa in podatek o prejemnikih in višini prejetih sredstev. 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) je v 

Uradnem listu Republike Slovenije št. 34/19 dne 24. 5. 2019 objavilo Javni razpis za sofinanciranje 

projekta kariernih centrov za mlade v KRVS v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in 

vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do 

vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah 

učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, 

tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 10.1.3. specifičnega cilja: 

Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na 

vseh ravneh izobraževalnega sistema Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju: javni razpis). 

 

Postopek javnega razpisa je vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom št. 5444-1/2019/6, dne 8. 4. 

2019, imenovala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
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SEZNAM PREJEMNIKOV IN VIŠINA PREJETIH SREDSTEV 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA KARIERNIH CENTROV ZA MLADE V KRVS 

Uradni list RS, št. 34/19 

 

10. prednostna os: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

10.1 prednostna naložba: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in 

priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 

svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc 

10.1.3 specifični cilj: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 

izobraževalnega sistema 

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 

 

Naziv upravičenca Naziv projekta 

Višina 
dodeljenih 

sredstev (v EUR) 
Delež EU (v 

EUR) 
Delež SLO (v 

EUR) 

FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH 
MOŽNOSTI PRIZMA, ustanova 

»VšečKAM in GREM – 
KARIERNI CENTER ZA 

MLADE« 
1.250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 

 

 


