
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko februar 2011 Številka 28

www.eu-skladi.si

Primeri dobrih praks:

Projekt “Zvočno snemanje glavnih 
obravnav in narokov v sodnih
 postopkih”

Program instrumentov finančnega 
inženiringa za mikro, mala in 
srednje velika podjetja za obdobje 
2009-2013 (PIFI)

Kohezijski e-koticekv



2

RAZPISI

Ko
he

zij
sk

i  e
-k

ot
ič

ek
    

  0
2/

20
11

www.eu-skladi.si

Absolvent - aktiviraj in zaposli se!
Za program je na voljo 900.000 EUR za obdobje 2010 do 2011. Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci z že iz-
branim kandidatom absolventom. Podatke o absolventih, ki se želijo vključiti v program, lahko dobite pri Študentski 
organizaciji Slovenije (ŠOS), na spletni strani projekta www.kajpami.si
Mladim program omogoča usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcu že med absolventskim stažem, s ciljem, 
da se po uspešno opravljenem usposabljanju in diplomi zaposlite pri istem delodajalcu.

Roki za oddajo vlog: 
31. 03. 2011 do 12. ure (3. rok).

Več na spletni strani: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011
Za program je na razpolago 11.966.400,00 EUR.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa je odprto do porabe sredstev, vendar 
najdlje do 1. marca 2011.

Več na: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

Subvencije za samozaposlitev 
Program je namenjen brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve in omogoča pridobitev 
subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki 
vam pomagajo pri zagonu vašega poslovanja in uresničitvi vaše poslovne ideje. 
Skupno je za program na voljo 33.750.000, 00 EUR.
Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite strokovno pre-
sojo zunanjega podjetniškega svetovalca in opravite brezplačno usposabljanje za podjetništvo.

Ciljna skupina programa so: 
 brezposelne osebe, 
 osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.
Do subvencije za samozaposlitev niso upravičene osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta 
ugotovljeno, da so:
 v zadnjih petih (5) letih prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev,
 v zadnjih dvanajstih (12) mesecih bile samozaposlene.

Več na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/samozaposlovanje

Institucionalno usposabljanje in Priprave na NPK

Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (kl-
jučnih kompetenc) za brezposelne osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev 
in neaktivnih oseb. V okviru izvajanja aktivnosti za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in neaktivnih oseb so 
predvidene tudi akcije ozaveščanja o pomenu izobrazbene ravni in usposobljenosti ter pridobljenih znanj, veščin in 
kompetenc za vsakega posameznika. 

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je 18.000.000 EUR. 
Program se izvaja v letu 2010.

Evropski socialni sklad

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je potrdila naslednje javne razpise in programe, ki jih 
izvajajo posredniška telesa v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007 – 2013:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MDDSZ je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:

1.

2.

3.

4.

http://www.kajpami.si/
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/samozaposlovanje
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Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
 Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
 Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013

Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene 
srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov. Program je namenjen odraslim, ki so v dopoln-
jeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 
2012/2013.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od tega je za šolnine 
namenjeno 6.923.610,00 EUR.

Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 
15.7.2013.

Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobra-
zevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

1.

Certifikat »Družini prijazno podjetje«

Podeljevanje certifikata Družini prijazno podjetje je revizorsko svetovalni postopek, katerega namen je izboljšanje situacije 
pri prijaviteljih na področju upravljanja s človeškimi viri, ki je pomemben element razvoja v trenutnih zaostrenih finanč-
no gospodarskih razmerah.
Projekt se izvaja v okviru Evropskega socialnega sklada. 

Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 1.006.184 EUR od tega je prispevek EU 85% in slovenska 
udeležba 15%. Projekt pa bo trajal od 1.1.2011 do 31.11. 2015.

Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2011 bo objavljen 1. marca 2011. 
Pridobitev certifikata bo v letu 2011 sofinancirana. 
Za vsa zainteresirana podjetja in organizacije bomo 4. marca 2011 organizirali informativni dan, kjer bodo pojasnjene vse 
podrobnosti glede postopka pridobivanja certifikata ter sofinanciranja. 

Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/

Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/usposabljanje_za_delo_in_poklic/instutucionalno_usposabljanje
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/usposabljanje_za_delo_in_poklic/npk_tpk_-_nacionalne_in_temeljne_poklicne_kvalifikacije
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/
http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
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2. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodar-
sko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrže-
vanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti

Razpisana sredstva: 37.130.613 EUR za obdobje2011-2013
Rok oddaje vlog:  3. odpiranje: 28. 04. 2011

Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v vlogi Organa upravljanja za evropske struk-
turne sklade in Kohezijski sklad z odločbo potrdila projekt »Nordijski center Planica – 1. faza – Center za 
smučarske skoke in polete«. Vrednost projekta znaša dobrih 25 milijonov evrov, od tega pa bo nekaj več kot 
21 milijonov evrov prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt Nordijski center Planica – 1. faza - Center za smučarske skoke in polete (SC Planica) predvideva obnovo 
obstoječih in izgradnjo novih objektov športne infrastrukture, ki bodo razširili ponudbo celotne doline in na ta način 
zagotovili ohranjanje tradicije smučarskih skokov in poletov v dolini pod Poncami ter kvalitetno ponudbo športnih 
storitev poleti in pozimi.

Investicija bo obsegala posodobitev in novogradnjo 100.000 m2 športnih površin (izgradnja 7 skakalnic z ustreznimi 
spremljajočimi objekti in posodobitev letalnice), kar bo prispevalo k pospešenemu razvoju turizma kot gospodarske 
dejavnosti z multiplikativnimi učinki na razvoj gospodarstva v regiji. Poleg tega bodo s projektom ustvarjena 4 nova 
delovna mesta, povečano število prireditev, tekmovalcev, obiskovalcev in rekreativcev. Posebej je potrebno omeniti, 
da se s projektom izgradnje SC Planica neposredno povezujejo naravni in kulturni potenciali, s čimer  se spodbuja 
trajnostni razvoj turizma in razvoj odročnejših delov Slovenije.

1.

2.

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944
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Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 
2011 do 2013 – UREE1

Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu 2011, 2.0 
mio EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013
Roki za oddajo vlog: 02. 03. 2011, nadalje v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do porabe 
sredstev.

Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1[show_single]=893

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2). 
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot  gospodarske družbe, registrirana 
po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 65/09 UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upra-
vičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih. Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali 
komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.

Skupna višina nepovratnih sredstev: 6.000.000 EUR za leta 2010, 2011 in 2012.
Roki za oddajo vlog: vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v tromesečnih razmikih, do porabe sredstev. 

Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=866

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2). 
Namen javnega razpisa je sofinanciranje vgradnje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, moči 150 do 
5000 kW.

Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o 
gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 62/07), Zakona o zavodih 
(Ur.l. RS/I, št. 12/91 s spremembami) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.  Upravičenci do subvencije po 
tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Ur.l. RS, št. 61/06) ter 
Zakona o ustanovah, (Ur.l. RS, št. 70/05; 91/05 popr.), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. Za operacije, ki 
se ne nahajajo v enem od mestnih naselij v Sloveniji, velja omejitev, da prijavitelj ne morejo biti mikro podjetja, ki so 
upravičenci po javnem razpisu MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Prijavitelj tudi 
ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na 
voljo v razpisni dokumentaciji.

Skupna višina nepovratnih sredstev: 4.400.000 EUR za leti 2010 in 2011.
Roki za oddajo vlog: 03. 03. 2011 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1[show_single]=865

1.

2.

3.

Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo

http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=866
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=865
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=865
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Evropska komisija je Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) sporočila, da je izdala od-
ločbo za t.i. veliki projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost 
znaša 41,4 milijona evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013 (OP ROPI) in bo v višini 23,9 milijona evrov sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada.

Z omenjenim projektom, pri pripravi katerega so vrste strnile tri šaleške občine – Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki – bo 
približno 45.000 tamkajšnjih prebivalcev deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo. V okviru projekta bo tako dogra-
jenih oz. novozgrajenih dobrih 43,5 kilometra cevovodov, na novo bosta zgrajeni dve čistilni napravi za pitno vodo (Čujež 
in Mazej), medtem ko bo že obstoječa čistilna naprava Grmov vrh obnovljena in nadgrajena. Poleg tega bo z uresničitvijo 
projekta več kot 1.700 prebivalcev omenjenih občin na novo priključenih na vodovod, zmanjšale se bodo vodne izgube, 
zagotovljena bo zanesljiva in kakovostna oskrba s pitno vodo, poleg tega pa bodo bolje zavarovani tudi vodni viri. 

Oskrba s pitno vodo na omenjenem območju trenutno poteka iz treh ločenih vodovodnih sistemov. Po izvedenem pro-
jektu pa bodo omenjeni sistemi med seboj povezani in bo zagotovljena celovita vodooskrba na območju omenjenih treh 
šaleških občin. Povezava treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem bo učinkovitejši in cenejši tako 
glede delovanja kot tudi glede vzdrževanja.

Pri pripravi vloge za omenjeni projekt je sodelovala tudi pobuda JASPERS. Slednja predstavlja skupno pomoč Evropske 
komisije, Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) pri pripravi velikih projektov in 
zagotavlja celovito pomoč v vseh fazah projektnega cikla - od začetne opredelitve projekta do odločitve Komisije glede 
dodelitve pomoči. 

To je že osmi potrjeni t.i. veliki projekt Slovenije v novem programskem obdobju. Pred njim je Evropska komisija izdala od-
ločbe za pet projektov s področja prometa (štiri za avtocestne odseke ter enega za železniško povezavo Divača-Koper) ter 
dva s področja okolja (Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji ter za Nadgradnjo 
sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji). 

Sredstva 1,6 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko 
obdobje 2007-2013 so v prvi vrsti namenjena za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa, 
v manjši meri pa tudi za projekte s področja trajnostne rabe energije.
področje dela,« razlaga Lucija. 



DOBRE  PRAKSE

Evropski socialni sklad

Projekt “ZVOČNO SNEMANJE GLAVNIH OBRAVNAV IN NAROKOV V 
SODNIH POSTOPKIH”
Največja tehnološka modernizacija poslovanja sodišč po uvedbi računalnikov
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Projekt „ZVOČNO SNEMANJE GLAVNIH OBRAVNAV IN 
NAROKOV V SODNIH POSTOPKIH“ , ki se izvaja v okviru 
operacije e-pravosodje se financira iz Evropskega socialnega 
sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007-2013, pete razvojne prioritete: „insti-
tucionalna in administrativna usposobljenost“, prednostne 
usmeritve: „Učinkovita in uspešna javna uprava“.
Projekt v vrednosti 4.511.370 € traja do 30.6.2015 se je 
financiral v razmerju 85% EU sredstva,  15% Slovenska 
soudeležba.

V okviru projekta „ZVOČNO SNEMANJE GLAVNIH 
OBRAVNAV IN NAROKOV V SODNIH POSTOPKIH“ je 
Ministrstvo za pravosodje z napravami za zvočno snemanje 
obravnav in narokov opremilo 352 razpravnih  dvoran na 
vseh sodiščih v Republiki Sloveniji (okrajna, okrožna, višja, 
specialna, vrhovno sodišče). Tako so danes opremljene vse 
razpravne dvorane in od 1.10.2010 se izvaja zvočno sne-
manje glavnih obravnav in narokov.

Snemanje narokov se uporablja v vseh sodnih postopkih, 
kjer je veliko strank: npr. v kazenskem in pravdnem postop-
ku, nepravdnem postopku, družinskih zadevah, in v drugih 
postopkih, kjer se bo z uvedbo snemanja bistveno prihranil 
tudi čas, saj bodo vse izjave dobesedno posnete in ne bo 
nujno potrebno povzemanje izjav na zapisnik. V prihod-
nje se načrtuje postopna odprava zapisnikov in prepisov 
posnetkov, kar bo še povečalo učinkovitost dela sodišč. 

Zvočno snemanje glavnih obravnav in narokov v sodnih 
postopkih  je eden od ključnih korakov k zvišanju 
učinkovitosti pravosodnega sistema, kar je glavni cilj 
projekta e-pravosodje. 

Glavni cilj projekta „ZVOČNO SNEMANJE GLAVNIH OB-
RAVNAV IN NAROKOV V SODNIH POSTOPKIH“ je državl-
janom zagotoviti skrajšanje časa, ki je potreben za obravnave 
v sodnih postopkih, kar bo posledično bistveno vplivalo tudi 
na učinkovitost in izboljšanje poslovanja sodišč, kakor tudi 
samo kakovost obravnav.

V duhu hitrejšega reševanja postopkov je zvočno snemanje 
prineslo razbremenitev sodnika, predvsem v delu, ko mora 
le-ta biti osredotočen na povzemanje izjav prič in ostalih 
ter na narekovanje na zapisnik, ki ga piše zapisničar/ka na 
naroku. 
Povečala sta se nadzor in pregled sodnika nad potekom 
obravnave, saj se bo ta lahko bolj osredotočil na vsebinska in 
procesna vprašanja same zadeve.

Z uvedbo zvočnega snemanja pričakujemo tudi kvalitetnejše 
sodbe, sodnik se osredotoča  na same izjave in ne na povze-
manje izjav. Sedaj priče, odvetniki, tožilci lahko predstavijo 
svoja stališča brez, da bi jim kdo prekinil miselni tok. Pri 
nastajanju sodbe je sodniku v pomoč zvočni posnetek s 
katerim lahko natančno prouči podane izjave.

Učinki projekta se kažejo tudi v boljši kakovosti samega 
procesa, saj sistem prispeva k bolj kultiviranemu obnašanju 
strank (stranke v postopku se zavedajo, da se jih snema in so 
bolj pozorne na svoje obnašanje in izjave). 

V okviru projekta so bili vsi uporabniki sistema na sodiščih  
deležni praktičnega usposabljanja, specifično za posamezno 
vrsto uporabnikov (sodniki in sodniški pomočniki, zapis-
nikarce in informatiki). Upravičenec bo nenehno spremljal 
učinke projekta in  glede na povratne informacije uporab-
nikov le te motiviral v smislu čim večjega obsega in čim 
hitrejše prilagoditve na nov način dela. Hkrati bo še naprej 
zagotavljal kontinuirano usposabljanje za institucionalno 
in administrativno usposobljenost sodišč.

IZJAVE UPORABNIKOV:
Matevž Gros, okrožni sodnik - svetnik, Okrožno sodišče v Kopru:

„Preteklo je nekaj mesecev, odkar imamo sodniki kazenskega 
oddelka nameščene snemalne naprave v vseh razpravnih 
dvoranah, ki jih uporabljamo. Vsi sodniki našega oddelka te 
naprave tudi uporabljamo za snemanje obravnav ali delov 
obravnav. Ker snemanje ni obvezno, sodniki sami ocenimo 
katere obravnave ali dele obravnav  bomo snemali. Pravilo-
ma snemamo zahtevnejše obravnave, ki trajajo več obrav-
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navnih dni, občasno 
pa tudi manj ob-
sežne zadeve. Če 
snemamo le posa-
mezne dele obrav-
nav, so to običajno 
zagovori obtožencev, 
izpovedi prič, zakl-
jučne besede strank, 
zaslišanja izvedencev. 

Naprave za snemanje delujejo zanesljivo, kar je ključno, da 
smo se s kolegi lažje odločili za suvereno uporabo zvočnega 
snemanja obravnav. Pravnih problemov v zvezi s snemanjem 
in prepisovanjem nismo zaznali, tudi kolegi na Višjem sodišču 
v Kopru jih niso. Tudi stranke oziroma udeleženci na obravna-
vah so snemanje lepo sprejeli. Večina jih na snemanje reagira 
tako, kot da je to nekaj samoumevnega. Bili so celo posamični 
primeri, ko stranke niso bile zadovoljne  s sodnikovo odlo-
čitvijo, da se narok ne snema. Sodniki tudi ugotavljamo, da 
snemane obravnave tečejo hitreje in z manj zapleti kot tiste, ki 
jih ne snemamo. Ker je bilo v okviru projekta poskrbljeno tudi 
za promocijo, so ljudje oz. javnost dobro seznanjeni in zato to 
tudi dobro sprejemajo.“

Jernej Kovše, predsednik Okrajnega sodišča v Novi Gorici:

Kot kazenski sodnik sem začel prakticirati snemanje glavnih 
obravnav, čim so bile razpravne dvorane tehnično usposobl-
jene. Opravil sem že toliko snemanj, da lahko izrazim mnenje 
o dosedanjih izkušnjah, ki so, gledano s strani razpravljajočega 
sodnika, zelo pozitivne. V prvi vrsti seveda prihranek časa, 
kar je sicer odvisno od primera do primera, vendar se po moji 
oceni čas v povprečju vsekakor zmanjšal. Šele ob tovrstni 
izkušnji sem spoznal, kaj pomeni razbremenitev razpravlja

Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) 
predstavljajo jedro uspešnega gospodarstva v Sloveniji in so 
zelo pomemben dejavnik gospodarske rasti. MSP se pogosto 
srečujejo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev za 
razvojna vlaganja, tako v zgodnejših fazah nastajanja pod-
jetij, kot tudi v fazi razvoja in rasti podjetja. Posledično se je 
tudi na področju kohezijske politike v Sloveniji del sredstev 
namenilo za pomoč MSP.

V Operativnem programu krepitve regionalnih razvojni 
potencialov za obdobje 2007-2013 je v okviru prednostne 
usmeritve »Spodbujanje podjetništva« predvideno izvajanje 
različnih oblik financiranja za podporo podjetjem, med dru-

jočega sodnika problemov v zvezi s protokolacijami, ko 
se sodnik dejansko lahko osredotoči zgolj na predmet 
razprave, pri čemer ni zanemarljiva tudi možnost drugač-
nega (psihološkega) spremljanja posameznih udeležen-
cev postopka, kar je pri kasnejšem skrbnem ocenjevanju 
testimonilanih dokazov še kako relevantno..Skratka, 
moje dosedanje izkušnje so se izkazale za pozitivne in 
vsekakor pomenijo korak k dobri praksi pri skrajševanju 
sodnih postopkov. V sodstvu delam že mnogo let in 
priznam, da mi je bil doslej fizično in psihično najtežji del 
vodenja glavne obravnave prav povzemanje izpovedb 
strank in drugih udeležencev postopka in z njimi pove-
zanimi čestimi ugovori zagovornikov oz. pooblaščencev 
glede protokolacij in sem kar nekoliko zavisten mlajšim 
kolegom, ki jim bo prihranjen marsikateri „nervus iudex“. 
Do določene mere to seveda velja tudi za udeležence po-
stopkov, saj so bili ob ustnih narekih v svojih spontanih 
naracijah prekinjeni in tako po nepotrebnem izgubljali 
rdečo nit. Sicer pa je ta projekt velik tehnološki preskok 
in se še vsi skupaj privajamo in naj v  prid le temu zapi-
šem, da uporabniki ne smemo biti preveč dlakocepski, 
saj nas (sodnikov) to ni vredno (Aucupia verborum sunt 
iudicis insigna.).“

gim tudi v obliki jamstvenih pomoči MSP. V novembru 2009 
je bil tako potrjen instrument neposredna potrditev opera-
cije »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP 
v RS za obdobje 2009-2013 (v nadaljevanju: PIFI)« v skupni 
vrednosti 48.847.334 EUR, ki se je zaradi velikega zanimanja 
MSP v oktobru 2010 povečal za 13,8 mio EUR. 

Celoten program se izvaja preko nosilnega holdinškega 
sklada v okviru Slovenskega podjetniškega sklada in vklju-
čuje instrumente lastniškega (tvegan kapital) in dolžniškega 
(garancije, garancije s subvencijo obrestne mere, krediti, 
mezzanin kapital) financiranja. Instrumenti lastniškega 
financiranja predstavljajo kapitalske naložbe holdinškega 
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sklada zasebnim družbam tveganega kapitala (v nadalje-
vanju: DTK), ki delujejo v Sloveniji in kapitalsko vstopajo v 
MSP-je s potencialom hitre rast v Sloveniji. Ta podjetja bodo 
v nadaljnji fazi lahko podprla tudi z mezzanin kapitalom. 

Namen programa je omogočiti razvoj trga tveganega kapita-
la v Sloveniji in sicer s kombinacijo različnih finančnih virov 
in povečanjem razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev 
za inovativna MSP v obliki finančnih instrumentov lastniške-
ga in dolžniškega financiranja. 

Najvidnejši učinki programa PIFI so:
finančna podpora le preko kvalificiranih finančnih 
posrednikov,
večji obseg ugodnih finančnih sredstev za podjetniški 
sektor,
multiplikacija javnih sredstev,
kroženje finančnih sredstev (revolving sistem),
razvoj trga tveganega kapitala prek zasebnih družb 
tveganega kapitala,
racionalizacija sistema finančne podpore MSP v 
Sloveniji,

brez negativnega vpliva na konkurenčni položaj MSP 
v Sloveniji,
večja podpora projektov, ki imajo boljše tržne poten-
ciale,
manj stroškov za pripravo prijav projektov,
podpora projektov in investicij višjih vrednosti,
večja usmerjenost v inovativna, razvojno usmerjena 
podjetja,
pričakovani rezultati podprtih MSP.

Slovenski podjetniški sklad je v marcu 2010 objavil prvi javni 
razpis za družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju: DTK) 
na katerem je bilo razpisanih skoraj 34 mio EUR. Potrjeni 
so bili štirje projekti (udeležba države 49%: 20.563.157 EUR, 
skupna vrednost predvidenih naložb DTK: 42.004.415 EUR) 
in sicer Meta Ingenium, DTK Murka, Prvi sklad in Sklad po-
slovnih angelov. V postopku potrditve sta še projekta SCS in 
STH Ventures (udeležba RS 6.174.000 EUR, skupna vrednost 
DTK: 12.600.000 EUR). V marcu 2011 se predvideva še eno 
odpiranje vlog, na katerem bo na razpolago še 7,3 mio EUR 
(JR odprt do konca 2011).
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Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007-2013, najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-
izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40

Urad vlade za komuniciranje
Evrofon 080 2002 
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom Slovenije v EU 
vsak delavnik od 9. do 19. ure. 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti 
o operaciji, se lahko obrnete na kontaktne osebe za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:

 Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si 

 Evropski sklad za regionalni razvoj: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si

 Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@gov.si

 
Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=40.

Pozivamo vas, da lahko aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko 
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 
elektronski naslov euskladi.svlr@gov.si.

Prijetno branje vam želimo!

Z dnem 01.12.2010 je zaživel prenovljen portal 
evropske kohezijske politike na spremenjenem naslovu 

www.eu-skladi.si
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