
 

 

 

 
 

 
REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU 

PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE – KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV 
 

 
 

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja 
 
PROJEKTI, IZBRANI ZA SOFINANCIRANJE 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta  

(v EUR) 
Dodeljeni znesek 

sofinanciranja (v EUR) 

I.1.1-2: Razvite nove 
prakse poučevanja in 
učenja za delo in življenje 
in izmenjava znanj in 
dobrih praks na področju 
pospeševanja spretnosti 
in kompetenc v 
izobraževanju 

Oblikovanje za 
povečano 
kompetentnost skozi 
aktivno participacijo v 
visokem šolstvu 

ALMA MATER 
EUROPAEA – Evropski 
center, Maribor 

99 490.337,75 490.337,75 

Razvoj kompetenc z 
ekspertnim sistemom za 
podporo odločanju v 
visokošolskem 
izobraževanju 

Mednarodna 
podiplomska šola 
Jožefa Stefana 

98 499.917,00 499.917,00 

Kombiniran učni model 
za srednje strokovno 
izobraževanje na 
področju strojništva in 
razvoj kompetenc 
dijakov in učiteljev za 
digitalno izobraževanje 

Založba Rokus Klett 
d.o.o. 

98 872.960,74 804.722,54 

Dvig digitalnih 
kompetenc 

Zasavska ljudska 
univerza 

97 261.055,00 261.055,00 

 



 

 

 

Podporna okolja za 
spodbujanje prečnih 
kompetenc v vzgoji in 
izobraževanju 

Univerza v Mariboru 96 499.409,61 499.409,61 

Inovativna metodologija 
in didaktično digitalno 
orodje za izkustveno 
poučevanje in 
opismenjenje v smeri 
razogljičenja ter ciljev 
digitalne in zelene 
tranzicije 

ISKRAEMECO, 
merjenje in upravljanje 
energije, d.d. 

95 808.428,65 764.315,72 

Podpora strokovnim 
delavcem v 
izobraževanju in 
zaposlovanju na 
področju avtizma 

Zveza nevladnih 
organizacij za avtizem 
Slovenije 

94 498.289,39 498.289,39 

Opolnomočenje za delo 
v 21. stoletju z razvojem 
veščin vseživljenjskega 
učenja, dobrega počutja 
zaposlenega ter  
preprečevanjem in 
prepoznavanjem 
duševnih motenj 

Univerzitetni klinični 
center Maribor 

93 500.000,00 500.000,00 

SCHOOL21 – gremo 
ven! 

Gimnazija Franceta 
Prešerna Kranj 

91 585.744,26 585.744,26 

ŠOLA PRENOVE za nove 
generacije in dediščino 
21. stoletja: 
Prepoznavanje in 
razumevanje lokalne 
kulturne dediščine in 
veščin prenove v 
osnovnošolskem pouku z 
uporabo novih metod 
poučevanja za nove 
generacije 21. stoletja in 
naprej 

Združenje zgodovinskih 
mest Slovenije 

88 478.510,00 478.510,00 



 

 

Vzpostavljanje novih 
modulov poučevanja na 
področju obogatene in 
navidezne resničnosti 

Šolski center Slovenske 
Konjice - Zreče 

87 996.170,21 662.987,12 

 
 
PROJEKTI NA REZERVNI LISTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

I.1.1-2: Razvite nove prakse 
poučevanja in učenja za delo 
in življenje in izmenjava 
znanj in dobrih praks na 
področju pospeševanja 
spretnosti in kompetenc v 
izobraževanju 

Razvoj in implementacija 
H2STUDENT MENTOR 
programa na področju 
vodikovih tehnologij s 
poudarkom na e-mobilnosti 

ECUBES d.o.o. 86 493.155,64 

Prebijmo molk: Razvoj znanj 
in spretnosti  za udejanjanje 
ukrepov preventive in 
zmanjševanja posledic 
nasilja v izobraževalnem 
prostoru 

Društvo kulturno, 
informacijsko in svetovalno 
središče Legebitra 

86 363.364,60 

 
 
ZAVRNJENI PROJEKTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

I.1.1-2: Razvite nove prakse 
poučevanja in učenja za delo 
in življenje in izmenjava 
znanj in dobrih praks na 
področju pospeševanja 
spretnosti in kompetenc v 
izobraževanju 

Učne točke 
Strokovni izobraževalni 
center Ljubljana 

74 987.381,34 

Medkulturno izobraževanje in 
sodelovanje: za raznoliko in 
vključujočo družbo 

ZRC SAZU, 
Znanstvenoraziskovalni 
center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti 

70,5 999.993,45 

Nove spretnosti za 
generacijo Alfa 

Fundacija za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti 
PRIZMA, ustanova 

68 985.400,00 

 



 

 

 

Kreativno do znanja v 
turizmu – poglej okrog in (se) 
uči; pilotni projekt Gorenjska 

Skupnost višjih strokovnih šol 
Republike Slovenije 

68 789.566,15 

Usposabljanje visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev za 
vključevanje kompetenc in 
veščin v poučevanje za 21. 
stoletje 

Slovensko inovacijsko 
stičišče, evropsko 
gospodarsko interesno 
združenje 

67 495.766,69 

Usposabljanje pedagoških 
delavcev, umetnikov in 
predstavnikov iz kulturnih 
ustanov za skupno izvajanje 
procesa vzgoje in 
izobraževanja preko 
umetniške izkušnje 

Gimnazija Franca Miklošiča 
Ljutomer 

63 359.031,25 

Usposabljanje za požarno 
varnost s pomočjo uporabe 
digitalnih tehnologij 

Gasilska zveza Črnomelj 58 871.645,00 

Samoučenje v 
interdisciplinarnem projektu 

Zveza za tehnično kulturo 
Slovenije 

47 485.170,00 

 
 



 

 

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin 
 
PROJEKTI, IZBRANI ZA SOFINANCIRANJE 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta  

(v EUR) 
Dodeljeni znesek 

sofinanciranja (v EUR) 

I.2.2: Zagotovljena 
podpora mladim 

Vzpostavitev 
inovativnega 
podpornega okolja 
»Karierni center 
Posavje« v regiji 
Posavje 

Regionalna razvojna 
agencija Posavje 

98 499.997,20 499.997,20 

I.2.1: Vzpostavljene 
podporne storitve za 
osebe NEET (mladi, ki 
niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali 
usposabljajo) 

Opolnomočenje in 
vključitev oseb NEET na 
trg dela in razvoj 
celostnega programa 
podpornih storitev za 
osebe NEET, vključno s 
pripravo sistemskih 
rešitev 

Ljudska univerza Celje 97 498.792,00 498.792,00 

I.2.2: Zagotovljena 
podpora mladim 

Podpora mladim v 
podjetništvu 

Znanstveno-
raziskovalno središče 
Bistra Ptuj 

95 497.374,00 497.374,00 

Aktivacija mladih s 
spodbujanjem njihovega 
medsebojnega 
povezovanja, 
prevzemanja aktivne 
vloge v lokalnih 
skupnostih in celostnim 
opolnomočenjem za 
življenje brez nasilja 

Inštitut za proučevanje 
enakosti spolov Maribor 

93 469.622,00 469.622,00 

Koroška mreža 
podpornega okolja za 
mlade KOR-NET 

Javni zavod Dravit 
Dravograd, zavod za 
šport, turizem, kulturo in 
mladinske dejavnosti 

93 491.537,50 491.537,50 

 



 

 

 

Korak naprej za mlade v 
manj dinamičnih okoljih 

Ljudska univerza Koper 92 368.025,80 368.025,80 

Povečanje zaposlitvenih 
potencialov v Pomurski 
regiji 

Pomurski tehnološki 
park, podjetje za 
pospeševanje 
podjetništva v Pomurju, 
d.o.o. 

92 490.908,00 409.945,49 

 
 
PROJEKTI NA REZERVNI LISTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

I.2.2: Zagotovljena podpora 
mladim 

Mobilne mladinske enote 
Zavod Mladinska mreža 
MaMa 

80 499.890,40 

Prostor priložnosti 
Društvo Lojtra, društvo za 
osebni in poklicni razvoj 
mladih 

79 337.874,34 

 
 
ZAVRNJENI PROJEKTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

I.2.2: Zagotovljena podpora 
mladim 

Usposabljanje ponudnikov 
storitev izobraževanja mladih 
oseb za delo v IKT sektorju s 
pomočjo inovativnega 
digitalnega ekosistema ter 
razvitega novega modela 
poučevanja 

ITClass, kadrovsko 
svetovanje, d.o.o. 

74 499.810,00 

Mladinski pospeševalnik 
občin Bohinj, Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica 

Ljudska univerza Jesenice 70 462.289,05 

 
 

V okviru Neposrednega učinka I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce se v postopek ocenjevanja kakovosti ni uvrstil noben projekt. 



 

 

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 
 
PROJEKTI, IZBRANI ZA SOFINANCIRANJE 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 
Dodeljeni znesek 

sofinanciranja (v EUR) 

I.3.2: Razvita 
organizacijska kultura, ki 
podpira usklajevanje 
poklicnega in zasebnega 
življenja ter politiko 
enakosti spolov 

Prenos in 
implementacija dobrih 
praks usklajevanja 
poklicnega in zasebnega 
življenja, preko 
usposabljanja in 
izobraževanja 
zaposlenih in vodij, z 
namenom vzpostavljanja 
organizacijske strukture 
in kulture podjetij, ki 
temelji na enakosti 
spolov 

Ameriška gospodarska 
zbornica 

101 497.867,05 497.867,05 

I.3.1: Vzpostavljeni 
lokalni sistemi, ki 
podpirajo usklajevanje 
poklicnega in zasebnega 
življenja 

Razvoj celostnega 
pristopa za lajšanje 
usklajevanja poklicnega 
in zasebnega življenja 
na podeželju, 
temelječega na 
vzpostavitvi več 
deležniških regionalnih 
sistemov in lokalnih 
partnerstev 

Razvojni center Murska 
Sobota 

100 499.750,00 499.750,00 

Hospic pristop za 
razbremenitev delovno 
aktivnih moških in žensk, 
ki skrbijo za bolne in 
umirajoče svojce 

Slovensko društvo 
Hospic 

93 499.740,00 499.740,00 

Ustvarjalno ravnovesje 
med poklicnim in 
zasebnim življenjem 

Center za komunikacijo 
sluh in govor Portorož 

93 499.904,40 499.904,40 

 



 

 

PROJEKTI NA REZERVNI LISTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

I.3.2: Razvita organizacijska 
kultura, ki podpira 
usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter 
politiko enakosti spolov 

DIALOG21: delovna in 
življenjska kultura za 21. 
stoletje 

Zavod Mirovni inštitut 
Ljubljana 

93 499.903,55 

I.3.1: Vzpostavljeni lokalni 
sistemi, ki podpirajo 
usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja 

Službeno in družinsko 
ravnovesje - Vzpostavitev 
podpornih storitev za lažje 
usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja 

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske 

80 394.508,87 

 

 
 

ZAVRNJENI PROJEKTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

I.3.1: Vzpostavljeni lokalni 
sistemi, ki podpirajo 
usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja 

/ / / / 

I.3.2: Razvita organizacijska 
kultura, ki podpira 
usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter 
politiko enakosti spolov 

/ / / / 

 


