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Številka: 54450-1/2019/187 

Datum: 7. 2. 2020 

 

Rezultati javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za 

večjo zaposljivost« 

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana je v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 62/2019, dne 18. 10. 2019, objavilo javni razpis 
»Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« (v nadaljevanju: 
javni razpis).  
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem 
sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti m ladih.  
 
Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih 
projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo 
zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri 
reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje 
mladinskega dela in mladinske politike. 
 
Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k 
povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju 
brezposelnosti mladih.  
 
Za doseganje cilja javnega razpisa bodo financirana usposabljanja za mlade (ter spremljevalne 
aktivnosti, nujne za uspešno izvedbo projektov), ki jih bodo izvajale organizacije v mladinskem 
sektorju v okviru mladinskega dela, povezane v konzorcij partnerjev, z namenom vključevanja 
mladih v procese neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva, s poudarkom na 
izboljšanju njihove zaposljivosti. 
 
V času izvajanja operacij, in sicer od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021, bo v usposabljanja skupaj 
vključenih najmanj 564 mladih, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let 
in niso zaposleni, od tega najmanj 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski 
regiji. 
 
Na javni razpis je do predpisanega roka skupaj prispelo 19 vlog, od tega 16 formalno popolnih 
in 3 vloge, ki so bile zavržene. Od 16 formalno popolnih vlog je bilo 11 projektov prijavljenih na 
sklop A – Regionalni projekti in 5 projektov na sklop B – Nacionalni projekti. Komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa v sestavi mag. Andraž Zgonc, predsednik, Zorko Škvor, član in Tin 
Kampl, član, je preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev, opravila pregled vlog in jih ocenila na 
podlagi meril, objavljenih v javnem razpisu. Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Jernej Pikalo je, na podlagi predloga prejemnikov sredstev komisije, potrdil izbor in 
sofinanciranje skupaj 10 projektov iz obeh sklopov v skupni višini 2.008.739,23 EUR (EU del 
80%: 1.606.991,38 EUR in SLO del 20%: 401.747,85 EUR), od tega 834.187,96 EUR za 
vzhodno kohezijsko regijo in 1.174.551,27 EUR za zahodno kohezijsko regijo.  

 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje 
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna 
vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v 
izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi 
iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 
»Znižanje brezposelnosti mladih«. 

 

Urad RS za mladino  

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019062.pdf
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Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« 
          

Seznam prejemnikov sredstev 
       
 

SKLOP A – REGIONALNI PROJEKTI  
 

Vzhodna kohezijska regija 

 

Št. 

Naziv izbranega projekta Prijavitelj (poslovodeči konzorcijski partner) Konzorcijski partnerji 

Višina dodeljenih 

sredstev (v EUR)  

(80% EU del, 20% SLO 

del) 

1 Mladi v praksi 
Mladinski center Krško, Cesta krških žrtev 105, 

8270 Krško 

CELJSKI MLADINSKI CENTER, javni 

zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, 

informiranje in šport, Mariborska cesta 2, 

3000 Celje 

178.000,00 EUR 
MLADINSKI CENTER BIT, zavod za drugo 

izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje, socialno podjetje, Trg 

svobode 1, 8340 Črnomelj 

2 MI! - mladinski inkubator 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 

Brežice, Gubčeva ulica 10A, 8250 Brežice 

Mladinski kulturni center Maribor Angleški 

prevod imena zavoda: Youth cultural centre 

Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor 

176.909,68 EUR 
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3 Most 
Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. junija 18, 1420 

Trbovlje 

Razvojna agencija Kozjansko, OE 

Mladinski center Šentjur, Ulica skladateljev 

Ipavcev 17, 3230 Šentjur 

177.841,71 EUR 

  

 

 

 

 532.751,39 EUR 

 
 
 

Zahodna kohezijska regija 

 

Št. Naziv izbranega projekta Prijavitelj (poslovodeči konzorcijski partner) Konzorcijski partnerji 

Višina dodeljenih 

sredstev (v EUR)  

(80% EU del, 20% SLO 

del) 

1 
 

Nefiks karierne rešitve 

Zavod Nefiks - Inštitut za promocijo in beleženje 

neformalno pridobljenega znanja, Ob dolenjski 

železnici 12, 1000 Ljubljana 

Zavod MISSS mladinsko informativno 

svetovalno središče Slovenije, Kunaverjeva 

ulica 2, 1000 Ljubljana 

178.000,00 EUR 
Središče Rotunda, primorski družbeni 

center, Koper, so.p. Središče Rotunda, 

Centro Sociale del Litorale, Capodistria, 

so.p., Koper, Destradijev trg 11, 6000 

Koper - Capodistria 

2 
 

Inkubator 4.0 

 
Socialna akademija - zavod za izobraževanje, 

raziskovanje in kulturo, Tržaška cesta 132, 1000 
Ljubljana 

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija - 

Youth network No excuse Slovenia, 

Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana 

177.998,57 EUR 

Središče Rotunda, primorski družbeni 

center, Koper, so.p. Središče Rotunda, 

Centro Sociale del Litorale, Capodistria, 

so.p., Koper, Destradijev trg 11, 6000 

Koper – Capodistria 
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3 POGON 
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne 

dejavnosti, Kvedrova cesta 3, 1000 Ljubljana 

Kulturno izobraževalno društvo Pina - 

Associazione culturale ed educativa Pina, 

Koper, Gortanov trg 15, 6000 Koper - 

Capodistria 
178.000,00 EUR 

Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM, 

Novi trg 1, 1000 Ljubljana 

    533.998,57 EUR 

 
 
 
 
SKLOP B – NACIONALNI PROJEKTI (vzhodna in zahodna kohezijska regija) 

 

Št. Naziv izbranega projekta Prijavitelj (poslovodeči konzorcijski partner) Konzorcijski partnerji 

Višina dodeljenih 

sredstev (v EUR)  

(80% EU del, 20% SLO del) 

1 

 

BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE 

 

Društvo mladinski ceh, Rakovniška ulica 6, 1000 
Ljubljana 

Zveza društev mladinski center Idrija, Ulica 

IX. korpusa 17, 5280 Idrija 

236.450,00 EUR 

Zavod Mladinska mreža MaMa, 

Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana 

Zavod Nefiks - Inštitut za promocijo in 

beleženje neformalno pridobljenega 

znanja, Ob dolenjski železnici 12, 1000 

Ljubljana 

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,  

Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor 

2 

Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih - 
Fair employment 

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, 
kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo 
EPEKA, socialno podjetje, Koroška cesta 8, 2000 

Maribor 

Zavod Radio Študent, Svetčeva ulica 9, 

1000 Ljubljana 

236.450,00 EUR RIS, Raziskovalno izobraževalno središče 

Dvorec Rakičan, Rakičan, Lendavska ulica 

28, 9000 Murska Sobota 
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Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina, 

Cesta IV. Prekomorske 61A, 5270 

Ajdovščina 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 

Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 

Novo mesto 

3 

 

KATALIZATORJI 

 

Sindikat študentov, dijakov in mladih 
brezposelnih, Dalmatinova ulica 4, 1000 

Ljubljana 

Kulturno izobraževalno društvo Pina - 

Associazione culturale ed educativa Pina,  

Koper, Gortanov trg 15, 6000 Koper - 

Capodistria 

236.389,10 EUR 

Mladinski center Dravinjske doline, zavod 

za razvoj kreativnosti, inovativnosti in 

socialnega podjetništva Slovenske Konjice, 

socialno podjetje, Žička cesta 4A, 3210 

Slovenske Konjice 

Ljudska univerza Ormož, Vrazova ulica 12, 

2270 Ormož 

Zveza društev mladinski center Postojna,  

Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna 

4 

 

Akademija Brez izgovora 

 

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija - Youth 
network No excuse Slovenia, Gregorčičeva ulica 

7, 1000 Ljubljana 

Socialna akademija - zavod za 

izobraževanje, raziskovanje in kulturo,  

Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana 

232.700,17 EUR 

Inštitut za raziskave in razvoj "UTRIP", 

Trubarjeva cesta 13, 1290 Grosuplje 

Mladinski center Krško, Cesta krških žrtev 

105, 8270 Krško 

VOZIM, Zavod za inovativno 

izobraževanje, Trg celjskih knezov 10, 

3000 Celje 

    941.989,27 EUR 


