
   

 

 

Priloga  9 

Upravičenec (naziv in naslov): SUN GORNJA RADGONA D.O.O.  

LJUTOMERSKA ULICA 34, 9250 GORNJA RADGONA  

 

 

KONČNO POROČILO O IZVAJANJU OPERACIJE1 "Mladi podjetniki –s podjetniškim 

usposabljanjem do uspešnega podjetja" 

 

št. pogodbe o sofinanciranju: C2611-18-382106 

eMA (ISARR2) koda operacije: OP20.02218 

 

Obdobje izvajanja: od 07.03.2018 do 30.06.2020 

 

 

1. Poročilo o realiziranih aktivnostih operacije 

V času izvajanja projekta, torej od meseca  marca 2018 do meseca junija 2020 smo projekt 
izvajali v različnih delih vzhodne Slovenije. Tako smo usposabljanja izvajali na naslednjih 
lokacijah:  

- Murska Sobota, 
- Ptuj, 
- Maribor, 
- Velenje, 
- Novo mesto, 
- Ljubljana  

 
Usposabljanja smo izvajali naslednji partnerji: SUN Gornja Radgona d.o.o., Zavod META  in 
Inštitut za politični menedžment in Lokal Patriot. Usposabljanja so se izvajala pri naših 
partnerjih: Pomurska gospodarska zbornica, Štajerska gospodarska zbornica in Regionalna 
gospodarska zbornica Celje.  
 
Gre za pomembne ustanove, ki so v veliki večini pri nas tudi vključene v SPOT točke in smo 
jih povabili, da so postopek in način ustanovitve predstavili svetovalci: Roman Wolf  iz 
Pomurske gospodarske zbornice, Jadranka Kranjc iz SPOT točke Bistra Ptuj, ki pokrivajo to 
področje. Zadnje delavnice so bile izvedene do konca februarja 2019, tako da je od meseca 
marca 2019 naprej potekalo še samo svetovanje udeležencem usposabljanja zaposlenih v 
novo nastalem gospodarskem subjektu (SSE-C) in pa koordinacija projekta.   
 
Skupaj je bilo v usposabljanje vključenih 221 mladih brezposelnih, certifikate je prejelo 211 
kandidatov.  Ker so se   v tem času podpisale že tudi vse pogodbe  z  ZRSZ  imamo končno 
število novoustanovljenih podjetij 203.  
Zaveza iz pogodbe (200 novih podjetij) je tako izpolnjena. 
  
Sama usposabljanja so potekala po planu, tako da smo obdelali vseh 8 modulov: uvod v 
podjetništvo in generiranje idej; podjetništvo, podjetniške kompetence in poslovno 

                                                           
1
 Podatki iz končnega poročila morajo biti usklajeni s podatki IS e-MA  



načrtovanje; model canvas; trg, prodaja in trženje; podporno okolje in pravne podlage; 
računovodstvo, davčne obveznosti in financiranje; komunikacija in digitalna tehnologija; 
zaključek usposabljanja. Največ mladih se odloča za storitvene dejavnosti, ki v samem 
zagonu ne potrebujejo večjega  finančnega vložka. V skladu s tem, je največ novonastalih 
gospodarskih subjektov v obliki  s.p.-samostojni podjetnik.  
 
 Iz uradnih podatkov, ki so objavljeni na Ajpesu  smo ugotovili,  da je ob koncu projekta  
zaprlo  svoja podjetja 55  mladih podjetnikov, kar predstavlja 27  %. Od razglasitve epidemije 
pa do konca junija, ko se je projekt zaključil je zaprlo svoja podjetja kar 31 samostojnih 
podjetnikov, kar kaže da je nastala situacija močno vplivala na poslovanje mladih 
podjetnikov.  Za nekatere podjetnike smo dobili povratno informacijo, da so zaprli zaradi 
tega, ker so dobili možnost zaposlitve,  pri določenih pa se je pokazalo, da niso dovolj realno 
ocenili svojo poslovno idejo in so ustvarjali premalo prihodkov.  
 
Partnerji so v projekt udeležencem dodajali različne vsebine, ki so se izkazale za potrebne. 
Tako smo dodatno organizirali temo mreženja, prava, poslovnega bontona. Udeležence 
redno seznanjamo o aktualnih razpisih preko zaprte facebook skupine.  
 
Dodatne aktivnosti (seminarji, informacije, okrogle mize,…): mlade informiramo o seminarjih 
in delavnicah, ki se pojavljajo v okolju ter jim posredujemo vabila. Mladi se udeležujejo 
delavnic in seminarjev, posamezno tistih, ki so jim najbližje. Mladi iz Celja so se udeležili  
srečanja z predstavniki podjetja MIK Celje.  Po zaključenih usposabljanjih  smo mlade 
obveščali  o vsebinah, za katere smo ocenili, da so za njih koristne. Ugotavljamo, da se 
zavedajo potreb po informiranju  in se nekateri pogosto vključujejo v srečanja v lokalnem 
okolju.  
 
V času projekta smo poskrbeli tudi za informiranje v medijih. Tako se je projekt predstavil v 
oddaji Dobro jutro, dne 31. 01. 2019. V oddaji se je predstavil mlad podjetnik Rok Gracer, 
sam projekt pa sta predstavila vodja projekta Ivana Močnik in direktor podjetja Sun d.o.o.  
Zlatko Erlih. Projektni partner Zavod Meta je organiziral srečanje mladih podjetnikov iz  
Vzhodne kohezijske regije  s predstavniki podjetja Mik Celje in sicer 21.03.2019.   
Projekt je bil predstavljen tudi v časopisu Štajerski tedni, objava je bila v Dolenjskem listu – 
lokalno. Si. Vodja projekta je bila tudi povabljena na radio Murski val, kjer je podala nekaj 
informacij glede izbora in pričetka dela na projektu.  
Objavljeni so bili članki v reviji Obrtnik, izvajalci pa smo sproti objavljali določene novosti tudi 
na sovjih spletnih straneh.  
 
V mesecu maju smo na pristojno ministrstvo  oddali  vlogo za nebistveno spremembo 
projekta. V vlogi smo zaprosili za prenos sredstev iz SSE-C (individualna svetovanja) na  
SSE-A, saj smo presegli število novoustanovljenih podjetij za 3. Ker ugotavljamo, da se  
SSE-C koristi manj kot je bilo pričakovati, smo predlagali za  prenos sredstev iz te postavke 
in tako zagotovili financiranje projektnemu partnerju  Inštitutu za politični menedžment  v 
celoti. V mesecu juniju smo prejeli soglasje in z  zahtevkom za izplačilo številka  6 (maj-junij)  
uveljavili še to razliko.  
 
V  času od januarja do začetka aprila, ko je bila podpisana zadnja pogodba z ZRSZ je 
potekala tudi komunikacija s  predstavniki centralne službe Zavoda za zaposlovanje in  z 
območnimi službami. Pravočasno smo oddajali poročila o zaključenih usposabljanjih, ki so 
bila  podlaga za pripravo pogodb za pridobitev subvencije novoustanovljenim mladim 
podjetnikom. 
 
V mesecu avgustu  2019 smo oddali zadnji zahtevek za SSE-A.  V nadaljnjih zahtevkih   smo 
oddajali zahtevke samo še za sklop SSE-B ( koordinacija) in SSE- C (svetovanje).  
V času projekta je svetovanje koristilo 105 kandidatov.  
 



Zaradi neizkoriščenih sredstev na projektu smo konec meseca junija pripravili izjavo o 
neporabljenih sredstvih za projekt »Mladi podjetniki: s podjetniškim usposabljanjem do 
uspešnega podjetja«.  
V njem smo ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti seznanili s tem, 
da so ostala neporabljena sredstva v višini 30.751,35 eur.  Iz sklopa SSE - B (koordinacija) je 
ostal ostanek sredstev v višini 951,35 eur zaradi zamika začetka izvajanja projekta in 29.800 
eur iz sklopa SSE –C (svetovanje).  
Projekt se je začel izvajati 7.3.2018, čeprav je bilo planirano da se prve aktivnosti začnejo s 
1. 2. 2018.  
Mladi podjetniki so na osnovi pogodbe imeli možnost koriščenja 4 ur svetovanja po ustanoviti 
podjetja. Možnost svetovanja je izkoristilo 105 kandidatov.  
 
Kljub temu, da smo projektni partnerji animirali in seznanjali kandidate o tej možnosti odziv ni 
bil takšen kot smo pričakovali. Menim, da je vzrok v tem, da so bila usposabljanja kvalitetno 
pripravljena in so mladi podjetniki dobili dovolj informacij že na predavanjih.  
 
Vsi projektni partnerji ocenjujemo projekt kot zelo uspešen.  Ne glede na to, da se  je ob 
koncu projekta število mladih podjetnikov zmanjšalo na 148 še aktivnih menimo, da so  bila 
sredstva, ki smo jih imeli  na razpolago za  izvajanje projekta in sredstva, ki so jih prejeli 
mladi podjetniki  smotrno in koristno uporabljena. 
 
Prepričani smo, da bi bilo zaprtih podjetjih bistveno manj, če se ne bi pojavila epidemija, ki je 
dodobra zarezala v poslovanje samostojnih podjetnikov, ne samo naših mladih podjetnikov 
ampak tudi tistih, ki so na poslovni poti že dalj časa.  
 

2. Poročilo o realiziranih kazalnikih operacije  

(potrebno navesti kazalnike, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju) 

 

V primeru programov/projektov, ki so namenjeni vključevanju oseb v aktivnosti 

Naziv kazalnika 
Vrsta 

kazalnika 
Regija 

Načrtovane vrednosti  

(glede na zadnjo pogodbeno obveznost) 

Doseženo stanje v celotnem 

obdobju izvajanja 

 07.03.2018 – 30.06.2020) 

Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske  

Število vključenih mladih v 

podjetniško usposabljanje  
Učinek vzhodna 260   221 118 103 

Kot npr. Delež oseb zaposlenih 

ob izhodu* 
Rezultat  200   203 113 90 

Drugi kazalniki (navedite)         

*pri kazalnikih rezultata, ki predstavljajo delež, je potrebno vnesti absolutne vrednosti, zaradi seštevanja različnih operacij na 

nivoju specifičnega cilja 

Uporabiti v primeru projektov, ki niso namenjeni vključevanju oseb v aktivnosti: 

Naziv kazalnika 

(navesti vse kazalnike v pogodbi) 

Vrsta 

kazalnika 
Regija 

Načrtovane vrednosti 

(glede na zadnjo pogodbeno 

obveznost) 

Doseženo stanje v 

celotnem obdobju 

izvajanja 

(npr. 1. 1. 2015 - 31. 12. 

2022) 

Kot npr. Število zaposlenih svetovalcev Učinek    

Kot npr. Vzpostavljena nova storitev SOS 

telefon in v uporabi 
Rezultat    

Drugi kazalniki (navedite)     

 



2. 1. Analiza doseganja doseženih kazalnikov  

 

V 6. Členu Pogodbe  o sofinanciranju projekta je zapisano, da so kazalniki projekta sledeči: 

- kazalniki učinka – število vključenih mladih v podjetniško usposabljanje  je 260 kandidatov; 

- kazalniki učinka – število oseb za svetovanje po zaposlitvi v novonastalem gospodarskem 

subjektu je 200 kandidatov.  

- kazalnik rezultata- delež mladih, ki so uspešno dokončali podjetniško usposabljanje je  

  85 %.  

V usposabljanje je bilo vključenih 221 oseb, kar pomeni da je kazalnik  dosežen 85 %. 

Število novo nastalih podjetij je kazalnik presegel za 3 osebe, kar pomeni 1,5 % več kot je 

bilo določeno v pogodbi.  

3. Finančna realizacija 

3. 1. Poročilo o finančni realizaciji operacije po stroških (ločeno za KRVS, KRZS) 

3. 1. 1 Sredstva v KRZS: 

Vrsta stroška 
Vrednost PLANIRANIH stroškov (ob 

podpisu pogodbe) 

Vrednost PLANIRANIH 
stroškov  

(zadnja pogodbena vrednost) 

Vrednost REALIZIRANIH 
stroškov  

       

       

   Skupaj Skupaj 

 

3. 1. 2 Sredstva v KRVS: 

Vrsta stroška 
Vrednost PLANIRANIH stroškov (ob 

podpisu pogodbe) 

Vrednost PLANIRANIH 
stroškov  

(zadnja pogodbena vrednost) 
Vrednost REALIZIRANIH stroškov  

Usposabljanje SSE A  304.500,00 304.500,00  304.500,00  

 Koordinacija SSE B  23.345,00 23.345,00 22.393,65 

Svetovanje SSE C  65.500,00 65.500,00 35.700,00 

 SKUPAJ   393.345,00 393.345,00 362.593,65 

 

3. 2. Poročilo o ugotovljenih neupravičeno izplačanih sredstvih (nepravilnosti, pri katerih 

je EU del pod 10.000 EUR) 

Vrsta nepravilnosti 
(vrsta stroška) 

Regija, na 
katero se 
nanaša 

nepravilnost 

Zadnji 
register 

nepravilnosti 
na dan 

Višina 
ugotovljenih 
neupravičeno 

izplačanih 
sredstev 

Višina 
vrnjenih 

sredstev v 
proračun 

Višina 
sredstev, ki 

so še v 
postopku 
vračanja 

(naknadna 
vračila) 

Višina sredstev, 
ki so v 

postopkih 
izterjave, v 
stečajnem 
postopku 

Višina sredstev, 
za katere je 

zaključen stečaj 
in odpisane 

terjatve 

               

               

   Skupaj     0 0 0 

 

 



3. 2. 1. Poročilo o ugotovljenih neupravičeno izplačanih sredstvih, nepravilnosti, pri katerih je 

EU del nad 10.000 EUR (ni zajeto v točki 3.2.) 

Vrsta 
nepravilnosti 
(vrsta stroška) 

Regija, na 
katero se 
nanaša 

nepravilnost 

Zadnji 
register 

nepravilnosti 
na dan 

Prejemnik 
sredstev 

OLAF 
številka 

nepravilnosti 

Višina 
ugotovljenih 
neupravičeno 

izplačanih 
sredstev 

Višina 
vrnjenih 
sredstev 

v 
proračun 

Višina 
sredstev, 
ki so še v 
postopku 
vračanja 

(naknadna 
vračila) 

Višina 
sredstev, 
ki so še v 
postopkih 
izterjave, 

v 
stečajnem 
postopku 

Višina 
sredstev, 
za katere 

je 
zaključen 
stečaj in 
odpisane 
terjatve 

                   

                   

                   

 

 

4. Opis težav pri implementaciji operacije in izvedeni ukrepi za odpravo težav 

Pri izvedbi projekta ni bilo večjih težav. 

 

5. Izvedene analize in vrednotenja (na ravni operacije ali sistemska raven)  

 

 

6. Izvedeni posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje 

diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe  

V projekt je bilo vključeno približno isto število žensk kot moških.  

 

7. Izvedeni ukrepi za obravnavo posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj 

prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali 

socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, 

invalidnih osebah, dolgotrajno brezposelnimi in brezposelnimi mladimi  

(Pojasnilo: konkreten opis, v primeru, da je program/projekt prispeval k obravnavi posebnih 

potreb) 

 

 

8. Izvajanje inovativnih dejavnosti (predvsem socialnih inovacij)  

(Pojasnilo: v primeru, da so se v okviru programa/projekta izvajale posebne inovativne 

dejavnosti) 

 

 

9. Izvajanje ukrepov za trajnostni razvoj (npr. ukrepi za varstvo okolja, učinkovito rabo 

virov, blažitev podnebnih sprememb biotska raznovrstnost,...)  

(Pojasnilo: konkreten opis, če so se le ti izvajali v okviru programa/projekta) 

 

 

10. Sodelovanje s partnerji – nevladni sektor, ekonomski in socialni partnerji ipd. (na 

ravni operacije ali sistemska raven)  

Usposabljanje smo izvajali naslednji partnerji: SUN Gornja Radgona d.o.o., Zavod Meta, 

Inštitut za politični menedžment in Lokal Patriot. Usposabljanja so se izvajala pri naših 

partnerjih: Pomurska gospodarska zbornica, Štajerska gospodarska zbornica in Regionalna 

gospodarska zbornica Celje.  Sodelovanje je bilo zelo dobro, saj smo si izmenjavali izkušnje 

in znanja, ki smo jih potrebovali pri izvedbi projekta. Sodelovanje z ministrstvom in skrbniki 



projekta je prav tako potekalo brez večjih zapletov, prav tako pa je bilo zgledno sodelovanje 

tudi z Zavodom za zaposlovanje in območnimi službami zavoda.   

 

 

11. Opravljene revizije (na ravni operacije ali sistemska raven) 

(Pojasnilo: navedejo se morebitne izvedene revizije SLO/EU in ukrepi za odpravo morebitnih 

ugotovljenih nepravilnosti oziroma priporočil EU. Tu ne navajajte izvedenih preverjanj na 

kraju samem s strani organa upravljanja / posredniškega organa) 

 

 

12. Komplementarne aktivnosti (uporaba navzkrižnega financiranja: ESRR na 

operacijah ESS in obratno) 

(v primeru, da so se izvajale) 

 

 

13.  Izvedeni ukrepi informiranja in komuniciranja v okviru operacije 

V času projekta smo poskrbeli tudi za informiranje v medijih. Tako se je projekt predstavil v  
oddaji Dobro jutro dne 31. 1. 2019. V oddaji se je predstavil mlad podjetnik Rok Gracer, sam 
projekt pa sta predstavila vodja projekta Ivana Močnik in direktor podjetja Sun d.o.o.  Zlatko 
Erlih. Projektni partner Zavod Meta je organiziral srečanje mladih podjetnikov iz  Vzhodne 
kohezijske regije  s predstavniki podjetja Mik Celje in sicer 21.03.2019.   
Projekt je bil predstavljen tudi v časopisu Štajerski tedni, objava je bila v Dolenjskem listu – 
lokalno. Si. Vodja projekta je bila tudi povabljena na radio Murski val, kjer je podala nekaj 
informacij glede izbora in pričetka delna na projektu.  
Objavljeni so bili članki v reviji Obrtnik, izvajalci pa smo sproti objavljali določene novosti tudi 
na sovjih spletnih straneh.  
 
 
14. Vaše izkušnje z izvajanjem programa/projekta, sugestije za izboljšanje  

Vsi projektni partnerji ocenjujemo projekt kot zelo dober. Mladi brezposelni kandidati so dobili 

priložnost svoje poslovne ideje uresničiti preko svojega novo nastalega podjetja. Tudi 

subvencija, ki so jo prejeli mladi podjetniki je bila zelo koristna za lažji zagon podjetja. Pri 

samem usposabljanju smo zaznali veliko  novih idej in smelih poslovnih odločitev. Slušatelji 

so na predavanjih spoznali osnove podjetništva, financ, marketinga, računovodstva in 

davkov. 

Vsi tisti, ki so koristili svetovanje so pridobili še dodatne informacije in znanja za lažje 

poslovanje.  

Tako kot smo izpostavili na oddaji DOBRO JUTRO,  da bi se moral projekt nadaljevati, če ne 

v takšni obliki pa mogoče v kakšni drugi, vendar s predpostavko, da se mladim omogoči, da 

svoje znanje in idejo prenesejo v svoja podjetja.  

 
15. Poročanje v skladu s prilogo I in II Uredbe (EU) št. 1304/2013 (izpolnjuje se le za 
operacije, ki so zavezane k spremljanju) 
 
Skupni kazalniki učinka za subjekte (obvezni za vse operacije ESS in Pobuda za mlade): 

Kazalnik Regija Celotno obdobje izvajanja 

Število projektov, ki jih v celoti ali delno 

izvedejo socialni partnerji ali nevladne 
Vzhodna Slovenija Možni odgovori – da/ne 



organizacije 
Zahodna Slovenija Možni odgovori – da/ne 

Število projektov, ki so namenjeni trajnostni 

udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju 

Vzhodna Slovenija Možni odgovori – da/ne 

Zahodna Slovenija Možni odgovori – da/ne 

Število projektov, namenjenih javnim 

upravam ali javnim službam na nacionalni, 

regionalni ali lokalni ravni 

Vzhodna Slovenija Možni odgovori – da/ne 

Zahodna Slovenija Možni odgovori – da/ne 

Število podprtih mikro, malih in srednjih 

podjetij (vključno z zadrugami in podjetji 

socialne ekonomije) 

Vzhodna Slovenija Navedba števila podjetij 

Zahodna Slovenija Navedba števila podjetij 

 

 

Priloga I (udeleženci operacij ESS) 

 

Splošni kazalniki učinka (uporabiti smiselno glede na ciljno skupino udeležencev) 

Kazalnik Regija 

Celotno obdobje izvajanja 

Moški Ženske 

Brezposelni  
Vzhodna Slovenija 113 90 

Zahodna Slovenija   

Od tega dolgotrajno brezposelni  
Vzhodna Slovenija 36 25 

Zahodna Slovenija   

Neaktivni  
Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Od tega neaktivni, ki niso vključeni v 

izobraževanje ali usposabljanje   

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Zaposleni, vključno s samozaposlenimi  
Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Mlajši od 25 let  
Vzhodna Slovenija 33 22 

Zahodna Slovenija   

Starejši od 54 let  
Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Starejši od 54 let, ki so brezposelnim 

vključno z dolgotrajno brezposelnimi ali 

neaktivnimi, ki niso vključeni v 

izobraževanje ali usposabljanje  

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

S primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno 

izobrazbo (ISCED 2)  

Vzhodna Slovenija 11 3 

Zahodna Slovenija   

Z višjo sekundarno (ISCED 3) ali 

postsekundarno izobrazbo (ISCED 4)  

Vzhodna Slovenija 69 52 

Zahodna Slovenija   

S terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8)  
Vzhodna Slovenija 33 26 

Zahodna Slovenija   

Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu brez 

delovno aktivnih članov  

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu brez 

delovno aktivnih članov z vzdrževanimi 

otroki  

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim 

odraslim članom članov z vzdrževanimi 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   



otroki 

Migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine 

(vključno z marginaliziranimi skupnostmi, 

kot so Romi)  

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Invalidi  
Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Druge prikrajšane skupine  
Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti 

na področju nastanitve  

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

S podeželskih območij (po metodologiji 

DEGURBA, vir: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-

urbanisation/methodology) 

  

Vzhodna Slovenija 65 59 

Zahodna Slovenija   

 

 

Splošni kazalniki rezultata (uporabiti smiselno glede na ciljno skupino udeležencev) 

Kazalnik Regija 
Celotno obdobje izvajanja 

Moški Ženske 

Neaktivni udeleženci, ki so začeli iskati 

zaposlitev po zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih 

izobraževanja/usposabljanja po zaključku 

sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po 

zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki 

imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija 113 90 

Zahodna Slovenija   

Prikrajšani udeleženci, ki so začeli iskati 

zaposlitev, so udeleženi v dejavnostih 

izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo 

kvalifikacijo, so zaposleni, vključno s 

samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki 

so zaposleni šest mesecev po zaključku 

sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Udeleženci z izboljšanimi položajem na trgu 

dela šest mesecev po zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Udeleženci, starejši od 54 let, vključno s 

samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest 

mesecev po zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

Prikrajšani udeleženci, ki so zaposleni, 

vključno s samozaposlenimi, šest mesecev 

po zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Zahodna Slovenija   

 

Priloga II (udeleženci operacij, ki se financirajo iz Pobude za zaposlovanje mladih) 

 

Splošni kazalniki učinka Pobuda za zaposlovanje mladih 

Kazalnik Regija 
Celotno obdobje izvajanja 

Moški Ženske 

Brezposelni  Vzhodna Slovenija   

Od tega dolgotrajno brezposelni  Vzhodna Slovenija   

Neaktivni  Vzhodna Slovenija   

http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology
http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology


Od tega neaktivni, ki niso vključeni v 

izobraževanje ali usposabljanje 
Vzhodna Slovenija   

Mlajši od 25 let (ESS in Pobuda za mlade) Vzhodna Slovenija   

S primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno 

izobrazbo (ISCED 2) 
Vzhodna Slovenija   

Z višjo sekundarno (ISCED 3) ali 

postsekundarno izobrazbo (ISCED 4)  
Vzhodna Slovenija   

S terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8)  Vzhodna Slovenija   

Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu brez 

delovno aktivnih članov  
Vzhodna Slovenija   

Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu brez 

delovno aktivnih članov z vzdrževanimi 

otroki 

Vzhodna Slovenija   

Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim 

odraslim članom članov z vzdrževanimi 

otroki 

Vzhodna Slovenija   

Migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine 

(vključno z marginaliziranimi skupnostmi, 

kot so Romi) 

Vzhodna Slovenija   

Invalidi  Vzhodna Slovenija   

Druge prikrajšane skupine  Vzhodna Slovenija   

Brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti 

na področju nastanitve 
Vzhodna Slovenija   

S podeželskih območij (po metodologiji 

DEGURBA, vir: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-

urbanisation/methodology 

Vzhodna Slovenija   

 

Splošni kazalniki rezultata Pobuda za zaposlovanje mladih  

Kazalnik Regija 
Celotno obdobje izvajanja 

Moški Ženske 

Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki 

mu je namenjena podpora pobude za 

zaposlovanje mladih  

Vzhodna Slovenija   

Brezposelni udeleženci, ki prejmejo 

ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno 

izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo 

po zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki 

zaključijo ukrep, ki mu je namenjena 

podpora pobude za zaposlovanje mladih 

Vzhodna Slovenija   

Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki 

prejmejo ponudbo za zaposlitev, 

nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali 

pripravništvo po zaključku sodelovanja 

Vzhodna Slovenija   

Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev 

po zaključku sodelovanja 
Vzhodna Slovenija   

Udeleženci, ki so samozaposleni šest 

mesecev po zaključku sodelovanja 
Vzhodna Slovenija   

 

Datum: 13. 10. 2020     Odgovorna oseba: 

Kraj: Gornja Radgona               Ivana Močnik, dipl. ekon.  

 

     Žig: 
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