
VPRAŠANJE 

Spoštovani! 

Sem študent Univerze v Ljubljani in se na Vas obračam z vprašanjem glede možnosti 

pridobitve evropskih sredstev (preko ESS) za projekte zaposlitve.  

Trenutno ESS že financira projekt Kariernega centra UL, preko katerega več karier. 

svetovalk pokriva več članic UL; na naši fakulteti pa bi želeli ustanoviti lastni center oz. 

pisarno (dejansko enega zaposlenega), ki bi povezal študente oz. diplomante z možnimi 

delodajalci in s tem povečal hitro zaposljivost diplomantov. 

Zavedam se dejstva, da Vi sami nimate neposrednega vpliva na dodelitev projektov, a 

vseeno se obračam na Vas s prošnjo za svetovanje (kam naj se obrnemo) oz. če veste za 

sredstva projekte, kjer bi lahko kandidirali. 

S spoštovanjem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODGOVOR POSLANKE 

Spoštovani, 

veseli me, da se želite lotiti projekta, ki bi povečal možnosti mladih diplomantov za iskanje 

prve zaposlitve. Res je, da obstaja možnost pridobitve sredstev iz Evropskega socialnega 

sklada (ESS) za projekte s področja zaposlovanja, saj je le-ta glavni element Strategije EU 

2020 za rast in delovna mesta, vendar pa ESS projektov ne financira direktno iz Bruslja, 

temveč se financiranje izvaja preko držav članic, zato vam na Vaše vprašanje lahko dam le 

splošen odgovor, za bolj podrobne informacije pa se boste morali obrniti na pristojne 

institucije v Sloveniji. 

Podlaga za črpanje sredstev iz ESS v obdobju med 2007 in 2013 je v Sloveniji OPERATIVNI 

PROGRAM (OP ESS) RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV (2007–2013), ki ga je Evropska 

komisija potrdila 21. 11. 2007. Vlogo organa upravljanja za vse operativne programe s 

področja črpanja evropskih kohezijskih sredstev izvajajo notranje organizacijske enote 

Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi 

posredniškega telesa pa so lahko ministrstva – v Vašem primeru je to Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki pogosto namesto Službe RS za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko izvaja naloge črpanja kohezijskih sredstev s področij, ki so 

v njegovi pristojnosti. 

Operativni programi se izvajajo prek posameznih projektov, ki jih vodijo sodelujoče 

organizacije (imenovane ‘upravičenke’), ki oblikujejo projekt, zaprosijo za financiranje in če je 

slednje odobreno, izvedejo projekt. Upravičenke v projektih ESS so lahko različne, na primer 

javne uprave, nevladne organizacije in socialni partnerji, ki so aktivni na področju 

zaposlovanja in socialne vključenosti, zagotovo pa ima tudi Vaša fakulteta možnost za 

pridobitev kohezijskih sredstev.  

Na področju karierne orientacije je običajno Ministrstvo za šolstvo tisto (trenutno je to 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport), ki objavi javni razpis za določeno 

področje sofinanciranja, na katerega se lahko upravičenke prijavijo s svojimi projekti. Tudi 

Univerza v Ljubljani je sredstva za Karierni center pridobila na javnem razpisu za 

sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu, ki ga je 

izvedlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v letu 2007. Glede na to, da se 

večina sredstev razdeli preko javnih razpisov, Vam priporočam, da redno spremljate javne 

razpise pristojnega ministrstva, ki jih najdete na spodnji povezavi: 

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politi

ke/javni_razpisi/  

Seveda pa obstaja možnost, da sredstva za svoj projekt pridobite izven razpisa, tako da 

pripravite načrt za projekt Kariernega centra na Vaši fakulteti in zaprosite za sredstva, pri 

čemer Vam svetujem, da se za več informacij najprej obrnete na Službo za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko, kjer vam bodo obrazložili, kakšne so možnosti za 

sofinanciranje, kako zasnovati dober projekt in kako pripraviti ustrezno dokumentacijo zanj. 

V primeru, da bi bil projekt odobren, bi vseeno morali del sredstev za projekt nameniti iz 

lastnega proračuna, kajti Evropski socialni sklad temelji na načelu sofinanciranja, kar 

pomeni, da je finančna pomoč EU vedno dodatek nacionalnemu javnemu ali zasebnemu 

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/javni_razpisi/
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/javni_razpisi/


financiranju. Odvisno od številnih socialno-ekonomskih dejavnikov se delež sofinanciranja 

giblje med 50 % in 85 % celotnih stroškov posega. V primeru da je projekt izbran na javnem 

razpisu, gre običajno preostali del sredstev iz državnega proračuna. Za primer lahko 

ponovno navedem projekt 'Karierni center', kjer bo Ministrstvo Univerzi v Ljubljani med leti 

2010 in 2013 za izvajanje projekta izpačalo največ 1.187.201,72 EUR, od tega 85 odstotkov 

prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 15 odstotkov Republika 

Slovenija. 

Želim Vam veliko uspeha pri vzpostavitvi Kariernega centra ter upam, da vam bo moj 

odgovor v pomoč pri iskanju finančnih sredstev za Vaš projekt! 

  

dr. Romana JORDAN, 

poslanka v Evropskem Parlamentu 


