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Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost mladih v 
letih 2016-2018 

 
POVZETEK O POTEKU IN DOSEŽENIH REZULTATIH  

 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 10. 6. 2016 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
41/2016, objavil javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 
2016–2018 (v nadaljevanju: javni razpis).  
 
Splošni cilji javnega razpisa so bili zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 
29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti 
pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno 
državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je bil cilj javnega razpisa 
tudi usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema 
brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko 
delo in njegov družbeno-gospodarski potencial. 
 
V času trajanja operacij se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremelo k zaposlitvi vsakega mladega 
udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupni cilj v letih od 2016 do 2018 je bil 
zaposlitev 464 mladih, od tega 195 v vzhodni kohezijski regiji in 269 v zahodni kohezijski regiji.  
 
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je, na podlagi predloga 
prejemnikov sredstev strokovne komisije, potrdila izbor in sofinanciranje skupaj 18 projektov v skupni 
višini 4.810.294,33 EUR (EU del 80%: 3.848.235,46 EUR, SLO del 20%: 962.058,87 EUR), od tega 
2.014.221,58 EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 2.796.072,75 EUR za zahodno kohezijsko regijo.  
 
Vsi zastavljeni splošni cilji javnega razpisa so bili v celoti doseženi. Preko sofinanciranih 
projektov se je zagotovila večja zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, znotraj 
organizacij v mladinskem sektorju, kot tudi izven. S projekti se je prispevalo k večji raznolikosti 
pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela (npr. izvedba praktičnih delavnic in 
izobraževanj, individualno mentorstvo, novi načini zaposlovanja v sodelovanju z delodajalci in drugo). 
Vključeni mladi so okrepili kompetence za aktivno državljanstvo (npr. kompetence načrtovanja kariere, 
uporabe računalnika, komuniciranja, reševanja problemov, kritično in analitično mišljenje, vodenje, 
motivacija, timsko delo, vseživljenjsko učenje, delo pod časovnim pritiskom, načrtovanje in 
organizacija, iniciativnost, prilagajanje in fleksibilnost, osebni razvoj in druge) s čimer so projekti, tudi 
preko komuniciranja z javnostmi na različnih nivojih, sledili spodbuditvi družbenega priznanja teh 
kompetenc.  Prav tako so se preko sofinanciranih projektov usposobile tudi organizacije v mladinskem 
sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način 
krepile kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial 
(npr. pridobitev novih referenc z različnih področij, novi razviti modeli neformalnega usposabljanja 
mladih in nova orodja za uspešno izvajanje podpore mladim, povezovanje in sodelovanje med 
različnimi sektorji, poznavanje problematike brezposelnosti mladih, načini kako opolnomočiti mlade pri 
iskanju primerne zaposlitve in drugo).  
 
V letu 2016 se je preko sofinanciranih projektov zaposlilo 83 mladih, od tega 28 mladih v vzhodni 
kohezijski regiji in 55 mladih v zahodni kohezijski regiji. V letu 2017 se je preko sofinanciranih 
projektov zaposlilo 327 mladih, od tega 142 mladih v vzhodni kohezijski regiji in 185 mladih v zahodni 
kohezijski regiji. V letu 2018 se je preko sofinanciranih projektov zaposlilo 204 mladih, od tega 83 
mladih v vzhodni kohezijski regiji in 121 mladih v zahodni kohezijski regiji. Skupno se je torej 
zaposlilo 614 mladih, od tega 253 mladih v vzhodni kohezijski regiji in 361 mladih v zahodni 
kohezijski regiji.  
 
 

http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=785


 

 
 
V letu 2016 so bila vsem upravičencem izplačana sredstva v višini 894.605,66 EUR, v letu 2017 v 
višini 1.968.831,38 EUR, v letu 2018 pa v višini 1.746.586,08 EUR. Skupno v vseh treh letih izvajanja 
je bilo torej počrpano 4.610.023,12 EUR. 
 
Gradiva, ki so nastala v okviru operacij, so objavljena na spletni strani.  
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
 
 

Urad RS za mladino 

 

http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/programsko_obdobje_2014_2020/gradiva_jr_ad_2016_2018/

