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      Kampanja  

 

 

Kaj pa je bilo z evropskim denarjem 
narejeno zate, za tvoj kraj?  

 Pijem čisto vodo. Od ideje do podjetja. Od bluzenja do šole. 

Jem zdrave ribe. Pridelujem ekološko. 
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Lahko tudi jaz sodelujem? 
Udeleženec nagradne igre je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem v EU. Vsak lahko pošlje največ 3 predloge 
projektov. 
 
Na kaj naj se nanašajo moji predlogi? 
Predlogi se morajo nanašati na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz naslednjih skladov: Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski socialni sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in/ali Evropski sklad za 
ribištvo. Projekt je lahko sofinanciran iz več skladov hkrati. 
 
Kako sodelujem? 
Na natečaju sodeluješ tako, da pošlješ predlog projekta, ki je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi, in dodaš, zakaj. Predloge 
zbiramo med 5. 8. 2014 in 12. 9. 2014 na elektronskem naslovu: info.svrk@gov.si.  
 
Ob predlogu pripiši: 
• za kateri projekt gre, 
• kraj, kjer se je projekt izvajal, 
• kratek opis (v največ treh stavkih): zakaj si izbral ta projekt oz. kaj je predlagani projekt storil zate ali tvojo skupnost (kako je 
prispeval k izboljšanju kakovosti tvojega življenja ali življenja v tvojem kraju). 
S predlogom pošlji tudi svoje kontaktne podatke: ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko, ki bodo uporabljeni v 
primeru prejema nagrade. 
 
Več informacij na spletni strani ali v animiranem video filmčku. 
Pogoji in pravila sodelovanja. 
 

 

Predlagaj najboljši projekt in se poteguj za lepe nagrade 
Sporoči nam, kateri s strani EU sofinanciran projekt je prispeval k izboljšanju kakovosti tvojega življenja,  in se poteguj za Vikend 
oddih za 2 osebi v Hotelu Balnea, Terme Dolenjske Toplice ter druge nagrade.  
 
 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/kaj-pa-je-bilo-z-evropskim-denarjem-narejeno-zate-za-tvoj-kraj#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.youtube.com/watch?v=uD_Ip8v3_i4
http://www.eu-skladi.si/ostalo/dogodek-2014/pogoji-sodelovanja


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programskem obdobju 

2007–2013 je bilo v 

Osrednjeslovenski regiji 

sofinanciranih več kot 1.250 

različnih projektov v 

vrednosti slabih 800 

milijonov evrov. V to niso 

vključeni projekti, ki so imeli 

vpliv na celotno državo ali 

projekti, ki so vplivali na več 

regij. 

Osrednjeslovenska regija  je 

po površini druga največja in 

po številu prebivalcev 

največja regija. Poleg ugodne 

lege sta njeni pomembni 

prednosti dobra prometna 

povezanost v vse smeri in 

dejstvo, da se v tej regiji 

nahaja glavno mesto države. Z 

več kot 530.000 prebivalci in 26 

občinami je gospodarsko najbolj 

razvita. 
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Vir podatka: seznam upravičencev, 29.08. 2014 

         Osrednjeslovenska regija v številkah 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Foto: arhiv upravičenca 

                 Predstavitev projektov ESS 

Projekt KAROcikel uvaja novo tržno panogo – ponovno uporabo koles, ki 

bi sicer končala na odpadu. Gre za uvajanje inovativnega pristopa na 

področju prodaje in urejanja rabljenih koles, saj lahko kupec pripelje 

staro rabljeno kolo, ki ga v delavnici ob pomoči mentorja tudi sam 

popravi. Obnovljena stara kolesa omogočajo tako varovanje bogastva 

narave kot tudi zdrav življenjskih slog prebivalcev. Ljudje, ki se s kolesi 

gibajo na prostem, skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje, obenem pa 

prispevajo k zmanjševanju količine toplogrednih plinov in prašnih delcev 

v ozračju. 

 

V projekt se je vključilo 15 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, ki so se od 

marca do aprila 2013 usposabljale iz naslednji vsebin: kolesarjenje in 

prostor, lesarske delavnice, podjetništvo, ponovna uporaba, 

računalništvo, trajnostni razvoj ter socialno podjetništvo, nato pa so v 

mesecu maju opravili še praktični del usposabljanja v eni od kolesarskih 

delavnic, kjer so pod vodstvom mentorja že začeli s popravili koles. Tri 

osebe, ki so se na usposabljanju izkazale kot najuspešnejše, so se tudi 

zaposlile za obdobje najmanj 18 mesecev. V septembru 2013 je bila 

uradna otvoritev trgovine KAROcikel v ljubljanskem BTC-ju. 

 

V okviru projekta so organizirane tudi 

promocijske delavnice za popravilo koles, 

izdelovanje eko-košar ter košev za odpadno 

perilo, na katerih se spodbuja ustvarjalnost 

posameznikov, ki svoj izdelek oblikujejo po svoji 

meri.  

 

Projekt izvaja  Zavod za delovanje, razvoj in 

izobraževanje socialnega podjetništva KARO v 

sodelovanju z Zavodom za raziskovanje in razvoj 

socialnih inovacij, Socialni inkubator. V okviru 

Javnega razpisa za spodbujanje razvoja 

socialnega podjetništva II pa so zanj pridobili 

nekaj manj kot 300.000,00 evrov iz Evropskega 

socialnega sklada.  

 

 

 

  KAROcikel 

 

 

Zavod Karo je bil s projektom »KAROcikel« v 

lanskem letu izbran za finalista za slovensko 

nagrado za družbeno odgovornost »Horus« in 

dobil nagrado za njihov prispevek k 

trajnostnemu razvoju in družbeni  odgovornosti 

v Sloveniji. 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Za preteklo leto je Plaza hotel Ljubljana prejel tudi cenjeni 

priznanji v hotelirstvu: TripAdvisor je na podlagi izjemnih 

ocen gostov hotel nagradil s certifikatom odličnosti, med 

najbolje ocenjene hotele na svetu pa so ga uvrstili tudi na 

lestvici HolidayCheck.com.   

 

  Hotel Plaza 

 

 

Junija 2012 je v Ljubljanskem BTC City-u po dveh letih 

intenzivne gradnje odprl vrata Plaza hotel Ljubljana. Novi štiri 

zvezdični hotel se razprostira na skoraj 20.000 m2 in se 

ponaša z 237 sobami in luksuznimi apartmaji, konferenčnimi 

prostori, restavracijo, barom, sky barom, fitnesom in 

podzemno garažo. 

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

 

 

 

Že v prvem letu delovanja je hotel ustvaril več kot 77.500 

nočitev in več kot 4,1 milijona evrov neto prihodkov, kar ga 

je po statistiki uvrstilo na 2. mesto po številu zasedenosti 

in številu ustvarjenih nočitev. 

 

 

 

Vrednost 

projekta:  

skoraj 21,5 

milijonov evrov 

ESRR delež: 

skoraj 4,5 

milijona evrov 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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 Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana je 

skupaj s partnerskima šolama Srednjo gradbeno, geodetsko in 

ekonomsko šolo Ljubljana ter Šolskim centrom Ljubljana 

uspešno kandidirala na javnem razpisu za izbor operacij za 

sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne 

centre – MIC, ki ga je leta 2010 razpisalo Ministrstvo za šolstvo 

in šport. 

 

V okviru projekta so izvedli sanacijo delavnic, drugih učnih 

prostorov, sanitarij in vhoda v MIC za izvajanje dejavnosti 

medpodjetniškega izobraževalnega centra v skupni površini 

925 m2 in kupili sodobno opremo za delavnice ter učne 

prostore za področje avtoremontne dejavnosti, tekstilstva, 

logistike, geodezije, gradbeništva, lesarstva, okoljevarstva, 

ekonomije in strojništva. Projekt je bil uspešno in v roku 

zaključen jeseni 2013. 

 

  Naložba v MIC osrednjeslovenske regije 

 

 

 

                  Predstavitev projektov ESRR  

Vrednost 

projekta:  

2 milijona 

evrov 

Z gradbeno prenovo prostorov in nabavo sodobne 

opreme je omogočeno usposabljanje in praktično učenje 

ter razvojna partnerstva s podjetji. Na ta način se bo 

povečalo število izobraževanj in usposabljanj, mojstrskih, 

delovodskih ter poslovodskih izpitov, priprav na NPK, 

zaključnih izpitov in poklicne mature, število zaposlenih 

ter zunanjih sodelujočih strokovnjakov in ne nazadnje 

število skupnih projektov s partnerji.  

 

ESRR delež: 

1,4 milijona  

evrov 

Prenovljeni prostori in nova avtodiagnostična oprema 

CNC krmiljen obdelovalni center WEEKE VENTURE 2  

 

Robot za varjenje 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi


 

S tem posegom se trasa ceste izogne naselju Zgornji Log, 

kar pomeni, da bo negativni vpliv prometa in prometnih 

zastojev bistveno zmanjšan, k čemur bo pripomogla tudi 

izgradnja izven nivojskega križanja. Z izgradnjo nadvoza 

se bo povečala pretočnost prometa, s čimer bo znižana 

raven hrupa, zrak manj onesnažen zaradi izpušnih plinov 

in bivalni pogoji izboljšani. 

Udeležencem v prometu se bo zaradi izven nivojskega 

križanja skrajšal potovalni čas, kar bo znižalo stroške in 

povečalo prometna varnost.  

 

Kakovostnejša in varnejša cestna povezava bo vplivala 

tudi na boljšo lokalno in regijsko povezanost krajev. 

Obravnavani odsek ceste je del cestnega omrežja, ki 

predstavlja pomembno vlogo pri razvoju turizma te regije. 

Odprava ozkega grla pomeni manj zastojev in bolj tekoč 

promet ter zmanjšanje časa, potrebnega za dosego te 

turistične destinacije, kar pozitivno vpliva na povečanje 

turističnega obiska. 
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   Preložitev glavne ceste Ribče – Litija  

 

 

 

 

 

Obstoječi nivojski prehod glavne ceste Ribče–Litija čez 

železniško progo Dobova–Ljubljana, ki je del TEN omrežja, v 

naselju Zgornji Log pri Litiji predstavlja ozko grlo, kjer je zaradi 

neustreznega prečnega profila ceste in horizontalnih 

elementov ceste oteženo srečevanje tovornih vozil. Dodatne 

zastoje povzročajo tudi spuščene zapornice v prometnih 

konicah. Ker gre za povezovalno cesto med naselji Litija, 

Zagorje, Trbovlje in Hrastnik z Ljubljano, je temu primeren tudi 

promet. Podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu 

kažejo, da v povprečju dnevno to cesto prevozi 768 tovornih in 

7359 osebnih vozil. 

 

Foto: arhiv upravičenca 

                  Predstavitev projektov ESRR 

Glavna cesta bo prestavljena in na novo zgrajena kot 

dvopasovnica s pasovi za levo zavijanje v križišču. Namesto 

obstoječega nivojskega križanja z železnico bo zgrajen nadvoz. 

Skupna dolžina posega bo 1.600 metrov (od tega znaša 

dolžina nadvoza 164,6 m). Ob tem bo izvedeno tudi štirikrako 

semaforizirano križišče za naselje Zgornji Log. Ob glavni cesti v 

križišču in na območju priključka za naselje Zgornji Log bo 

urejena površina za pešce, za kolesarski promet pa bo urejeno 

vozišče opuščene ceste. Predvideni sta dve novi avtobusnih 

postajališči. Naložba zajema tudi ureditev javne razsvetljave, 

prestavitev komunalnih vodov, kamnito zložbo ob reki Savi, 

dela povezana s posegi v progovni pas železniške proge in 

omilitvene ukrepe, kot so odvodnjavanje, protihrupni ukrepi 

in krajinska ureditev, povezani z naravnim rezervatom. 

ESRR delež: 

7,6 milijona  

evrov 

Vrednost 

projekta: 

9,6 milijona  

evrov 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Zaradi pomanjkanja prostora za delovanje knjižnice in izvajanje 

različnih programov je bil v okviru projekta odkupljen objekt 

nekdanje Šivalnice Industrije usnja Vrhnika (v nadaljevanju IUV)  s  

pripadajočim zemljiščem na degradiranem območju v južnem delu 

središča mesta Vrhnika. Prostori so bili obnovljeni in danes služijo 

različnim namenom, saj je v te prostore umeščena knjižnica Ivana 

Cankarja ter učilnice za vseživljenjsko učenje in usposabljanje za 

delo z računalnikom za vse generacije.  

  

Foto: arhiv upravičenca 

                 Predstavitev projekta ESRR 
  Kulturni center s knjižnico 

 

 

 

 

 

Preko knjižnične in domoznanske dejavnosti se obiskovalci 

seznanjajo s pomembno zapuščino Ivana Cankarja, zgodovino 

usnjarstva na Vrhniki in vso drugo industrijsko, naravno ter 

kulturno dediščino območja.   

 

Tako se in nekdanji objekt IUV razvija v regijsko 

prepoznaven kulturno turistični center, celotno 

degradirano urbano območje IUV Vrhnika, ki je bilo 

zapuščeno in zaostalo v razvoju, pa s pomočjo nove 

vsebine ter usmerjenosti v bolj atraktivno in tudi 

turistično bolj zanimivo mesto. 

 

 
Vrednost 

projekta:  

dobra 2 milijona 

evrov 

ESRR delež: 

slabih 0,5 

milijona evrov 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

  

     Predstavitev projekta ESRR 
   PoMSE – Podatkovna mreža za sončno energijo 
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Količina sončne energije, ki pade na 

Zemljo, kar več tisoč krat presega 

svetovne potrebe človeštva po 

energiji. Fotovoltaika, ki pretvarja 

sončno energijo v električno energijo, 

je ena izmed najbolj priljubljenih 

alternativnih virov energije tudi v 

Sloveniji, kjer predstavlja nad 1 % 

delež v skupni proizvedeni električni 

energiji ter približno 22 % delež 

proizvedene električne energije iz vseh 

obnovljivih virov energije. 

 

Značilnost fotovoltaičnih elektrarn je velika razpršenost, posledica česa je zanemarljiva instalirana moč posamezne sončne 

elektrarne v proizvodnji celotnega elektroenergetskega sistema. Rast deleža proizvedene energije iz obnovljivih virov zahteva 

vzpostavitev novega poslovnega modela, ki vsebuje prednosti tako za male proizvajalce/ponudnike na trgu kot tudi za 

regulatorja elektroenergetskega omrežja. S povezovanjem posameznih fotovoltaičnih elektrarn v podatkovno strukturo v oblaku 

se uveljavlja termin virtualna elektrarna. 

V okviru projekta PoMSE – Podatkovna mreža za sončno energijo je 

konzorcij podjetij Cosylab, d.d., Letrika, d.d. Sitel, d.o.o. in E 3, d.o.o. s 

pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj razvil 

eStoritveno infrastrukturo, ki omogoča dolgoročno privlačnost 

fotovoltaične elektrike. Podatkovna mreža za sončno energijo je storitev 

v oblaku, katere poglavitni namen je povezovanja razpršenih virov 

proizvodnje električne energije. 

 

Razvoj eStoritev s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja vzpostavlja infrastrukturo za dolgoročno privlačnost 

fotovoltaične elektrike, neodvisno od subvencij. Možnost modularnega povezovanja omogoča razmeroma enostavno širitev 

posamezne sončne elektrarne, pa tudi širitev na druge razpršene alternativne vire energije.  

Ključne inovacije na funkcionalni ravni so nove eStoritve, ki so združene v novo aplikacijo za daljinsko upravljanje elektrarne in 

so primarno namenjene lastnikom fotovoltaične elektrarne. Te s pomočjo fotovoltaičnih panelov pretvarjajo sončno energijo v 

enosmerno električno energijo, ki jo mikro razsmerniki pretvorijo v izmenično in primerno za oddajo v energetsko omrežje. 

Inovativen pristop mikro razsmernikov, razvitih v konzorciju, omogoča pretvarjanje energije enega individualnega panela, kar 

ima za posledico manjše napetosti in večjo požarno varnost, obenem pa omogočajo spremljanje delnega senčenja posameznih 

panelov in s tem večanje izkoriščenost instaliranih kapacitet. Zaradi vzporedne vezave panelov so višji tudi celoviti izkoristki 

elektrarne.  

 

  

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

Vrednost celotnega 

projekta PoMSE je 

419.091,84 evrov, od tega 

je 356.228,06 evrov 

prispeval Evropski sklad za 

regionalni razvoj.  

  

 PoMSE – Podatkovna mreža za sončno energijo 

 

 

 

 

 

Tehnološko inovacijo predstavlja postavitev 

prototipa celovite infrastrukture od posameznega 

mikro razsmernika fotovoltaične elektrarne preko 

podatkovnega koncentratorja do centralnega 

podatkovnega skladišča. Mikro razsmerniki, ki 

omogočajo modularno rast posameznih 

fotovoltaičnih elektrarn, so na evropskem trgu 

novost, na svetov-nem trgu pa je novost možnost 

reguliranja proizvedene jalove energije iz mikro 

razsmernikov. Projekt PoMSE oz. v njem razvite 

eStoritve ponujajo možnost oddaljenega 

upravljanja elektrarn, detekcijo delno osenčenih 

fotovoltaičnih panelov, optimiranje načrtovanja 

gradnje in povečanja sončne elektrarne ter 

napovedovanje proizvodnje in porabe energije z 

možnostjo optimiranja konične moči izbranih 

porabnikov. 

Celoten projekt PoMSE je skladen z dolgoročnimi 

usmeritvami na področju energetske politike, saj je usmerjen 

v trajnostni razvoj fotovoltaične energije in njeno dolgoročno 

finančno privlačnost. Projekt prispeva k varčni rabi energije, 

saj predstavlja varčevanje pri prenosnih izgubah energije. 

Pametna infrastruktura (stavbe, mesta) vzpostavlja možnosti 

za sinhronizirano proizvodnjo in porabo energije. Dolgoročna 

privlačnost foto-voltaične energije prispeva k varovanju 

okolja pred vplivi toplogrednih plinov iz konven-cionalne 

proizvodnje in trajnostni prehod na nizko ogljično družbo. 

Rezultati projekta so uporabni tako za domačo kot tudi 

mednarodno javnost, za pravne in fizične osebe, ki stremijo k 

doseganju energetske neodvisnosti. Na ravni panoge pa bo 

razpršeno generiranje energije iz alternativnih virov s 

pomočjo aplikacij v oblaku vertikalno povezano v celoto. 

Boljši nadzor nad delovanjem oziroma nedelovanjem 

posameznih enot omogoča večjo fleksibilnost pri 

uravnavanju celotne proizvodnje in s tem prilagajanje 

dejanskim potrebam. Koristi projekta bodo tako posredno 

deležne tudi tradicionalne elektrarne.  
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Foto: arhiv upravičenca 

Inovativne e-storitve, ki so jih v okviru projekta PoMSE razvili v konzorciju 

podjetij Cosylab, d.d., Letrika, d.d., Sitel, d.o.o. in E 3, d.o.o. bodo 

omogočale povezovanje razpršenih fotovoltaičnih elektrarn v oblaku in 

posledično ustanovitev na trgu novega in konkurenčno uspešnega 

virtualnega ponudnika električne energije, ki je pridobljena iz obnovljivih 

virov.  

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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   Predstavitev projekta KS 
 

Univerza v Ljubljani je za energetsko sanacijo objekta 

Filozofske fakultete na Aškerčevi 2 na javnem razpisu za 

dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb 

javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti 

prejela dobrih 478.000,00 evrov sredstev Kohezijskega 

sklada. V projekt je bila vključena  toplotna izolacija 

sten, zamenjava oken na južni strani mansarde, optimizacija 

sistema razsvetljave,  namestitev toplotne črpalke, 

nadgradnja centralnega nadzornega sistema in vzpostavitev 

energetskega upravljanja. 

 

 

   Energetska sanacija Filozofske fakultete 
 

 

 

 

 

 

Z izvedbo ukrepov, ki sestavljajo investicijo v energetsko 

sanacijo, bo med drugim doseženo 48,2 % znižanje porabe 

toplotne energije zadnjih 4 let in znižanje porabe električne 

energije za 8,1 %. Skupno znižanje porabe bo predvidoma 

znašalo 30,9 %.  Računajo, da bodo s toplotno črpalko sami 

letno proizvedli približno 80 MWh energije za ogrevanje. 

 

 

Zaradi doseženih prihrankov pri skupni porabi energije se 

bodo občutno znižali tudi letni stroški  tako za toplotno kot 

električno energijo. Zmanjšanje porabe toplotne in 

električne energije pomeni tudi primerljivo zmanjšanje 

obremenjevanja okolja.  

 

 

 

 

 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za 
naslednje projekte: 

 
 
 

1.    
Za obnovo prizidka Kemijskega inštituta. Z uresničitvijo naložbe bo 

obnovljen obstoječi prizidek, v katerem je trenutno nastanjen 

laboratorij za biotehnologijo in delno laboratorij za strukturo 

biomolekul. Za projekt v skupni vrednosti 2,2 milijona evrov bo 

Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 1,8 milijona 

evrov. 

Več informacij na naslednji povezavi.   

 
 

2.  
Za program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v 

letih 2014 in 2015«. Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo v letih 

2014 in 2015 namenjena izvedbi programa, je 1,4 milijona evrov, od 

tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti ali 1,19 

milijona evrov. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

                Neposredne potrditve projektov 
 

  

Foto: Matevž Kostanjšek 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-obnova-prizidka-kemijskega-intituta#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-popestritev-ole#c1=News%20Item&c1=novica


  Aktualni razpisi ESS 
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Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem mestu,    

institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK) 

 

Razpisana sredstva:  1.246.641,52 EUR 

Rok za oddajo vlog:  od 5. 5. 2014 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2014. Ponudbe, ki bodo vložene 

pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene. 

Več informacij:  

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-

usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/ 

 

 

 

 

Razpisana sredstva:  673.260,00 EUR 

Rok za oddajo vlog:  14. 10. 2014 do 10.00 ure 

Več informacij: 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpis

i/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1363 

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno - rekreacijsko 

infrastrukturo - V 

 

 

 

5. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje 

zaposlenih 2011« 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1363
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1363
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 Evropska sredstva v hribih -  pojdimo po žig do konca septembra

                   Obvestila 

 22 planinskih postojank sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  
 

www.eu-skladi.si 

Vsak, ki bo poslal fotografijo ene od spodaj 
naštetih planinskih postojank, bo dobil praktično 
nagrado. 
 
Fotografijo in svoje podatke (ime, priimek in 
naslov) pošljite na info.svrk@gov.si. 
 

Planinska koča pri Triglavskih jezerih  
 

Koča pod Uskovnico 
 

Dom na Lubniku  
 

Koča na Zelenici 
 

Ribniška koča na Pohorju 
 

Mozirska koča na Golteh 
 

Valvazorjev dom pod Stolom 
 

Koča na Doliču 
 

Dom Planika pod Triglavom Koča na Kamniškem sedlu 
 

Grmovškov dom Pungart 
 

Planinski dom na Mirni gori 
 

Krekova koča na Ratitovcu 
 

Koča pod Storžičem  
 

Aljažev dom v Vratih 
 

Planinska postojanka na Uršlji gori 
 

Domžalski dom na Mali planini 
 

Planinski dom na Menini 
 

Ruška koča pri Arehu 
 

Planinski dom pri Krnskih jezerih 

 

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih 

 

Koča pod Bogatinom  
 
 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
mailto:info.svrk@gov.si


  

     Obvestila 
lala 

Partnerski sporazum (PS) in operativni program (OP) 
Vlada RS je 28. julija 2014 sprejela Partnerski sporazum. Po končni redakciji in tehničnih uskladitvah ga je SVRK posredovala v 
sprejem Evropski komisiji, ki ima 4 mesece časa za njegovo potrditev. Zadnjo različico dokumenta lahko dobite tukaj. 

Slovenija je osnutek Operativnega programa v Bruselj oddala 12. maja 2014, za kar so imele države članice sicer čas do 22. julija 
2014. Po uskladitvi komentarjev, ki jih je in jih še bo posredovala Evropska komisija bo Slovenija pripravila končni dokument. Po 
potrditvi na vladi ima Evropska komisija 6 mesecev časa za potrditev dokumenta. Zadnjo različico dokumenta lahko dobite 
tukaj. 

Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov ter smernic v okviru evropske kohezijske politike 2014-
2020 na ravni EU, lahko informacije najdete na naslednji povezavi. 

 

Programsko obdobje 2014 – 2020    

Valovska izvidnica in video Evropske komisije o rezultatih EKP 

www.eu-skladi.si 
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Slovenijo je Evropska komisija opozorila o pogosti uporabi diskriminatornega pogoja za ugotavljanje sposobnosti inženirjev pri 

javnem naročanju gradenj in storitev povezanih z njimi. 

V izogib uporabi diskriminatornega pogoja, na katerega je bila opozorjena Slovenija, je Ministrstvo za finance, Direktorat za 

javna naročila, pripravilo stališče z dne 10. 7. 2014.  

Ugotavljanje sposobnosti inženirjev pri javnem naročanju gradenj in storitev 

 

Za vse zamudnike valovske izvidnice "Ker nam je mar, kam gre evropski denar" na naslednji povezavi . 

 V zadnjih petih letih je kohezijska politika EU ustvarila preko 600 000 delovnih mest, za izboljšanje zaposljivosti je vsako leto 

investirala v poklicno usposabljanje 15 milijonov ljudi, sofinancirala je izgradnjo 25 000 km cest in 1 800 km železniških prog, 

zagotovila dostop do čiste pitne vode še 3 milijonom ljudi ter investirala v 200 000 malih in srednjih podjetij in 

61 000 raziskovalnih projektov.  

Video najdete na naslednji povezavi. 

Namen javnega posvetovanja je pridobiti vpogled v mnenje in ideje relevantnih deležnikov, s čimer bi že na samem začetku 
zagotovili primerno zasnovo Strategije z ustrezno zastavljenimi cilji, hkrati pa bi tako oblikovana Strategija naslavljala dejanske 
potrebe prebivalcev Alpske regije. 

Več informacij lahko dobite tukaj. 

 

 

Javno posvetovanje o Strategiji EU za Alp 

sko makroregijo 

 

Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija. V poletni številki tudi o projektu Center odličnosti – VESOLJE. Več si lahko 

preberete tukaj. 

Panorama 

 

Javni natečaj »Partnerstva za zelena delovna mesta« 

 
Vabljeni k nagradnemu javnemu natečaju Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. 

Rok za prijavo 10. 9. 2014. Več informacij naslednji povezavi. 

http://www.eu-skladi.si/2014-2020/partnerski-sporazum-med-republiko-slovenijo-in-evropsko-komisijo
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/007-509-2014_MK_stalisceMF_inzenirske_storitvevpis%20v%20zbornico3.pdf
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/evropski-skladi/ava2.174290746/
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?LAN=SL&vid=1482
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/prietek-javnega-posvetovanja-o-strategiji-eu-za-alpsko-makroregijo#c1=News%20Item&c1=novica
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag49/mag49_en.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/javni-natecaj


 

 

 

 

 

Obveščamo vas, da si na naslednjih povezavah lahko pogledate razpise Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. 

 
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo 

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

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da 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 

info.svrk@gov.si. 

 

 

www.eu-skladi.si 

 

Zanimive oddaje Prava ideja si v poletnem času lahko ogledate v arhivu oddaj, ki jih je sofinancirala 
tudi Evropska unija. 

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek 

Lektorirala:              

Nataša Kogej 

 

Oddaja prava ideja   

   8/2014 
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      Obvestila 
lala 

Razpisi EKSRP in ESPR  

Jamstvo za mlade 

Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim 

omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.  

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj. 

 

Foto na naslovnici:  Arne Hodalič 

 

Kaj je Evropski socialni sklad storil za vas? 

Več o aktivnostih Evropskega socialnega sklada v juniju in juliju 2014 si lahko preberete na naslednji povezavi. 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/javni-razpisi
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ribistvo/aktualno/javni_razpisi_za_ukrepe_v_okviru_evropskega_sklada_za_ribistvo/
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/ess/Opomnik_Junij_in_Julij_-2014.pdf

