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Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 15. decembra 2014 prejela sklep, s katerim je Evropska 

komisija (EK) potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. Ministrica Alenka 

Smerkolj je ob tem izrazila zadovoljstvo in dejala, da »smo zelo veseli, da je Slovenija v sklopu prvih držav, ki jim je EK odobrila 

Operativne programe. To pomeni, da bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila javne razpise, 

upravičenci pa kandidirali za sredstva«. 

Enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (v programskem obdobju 2007 -

2013 so bili trije), ki ga je SVRK 20. novembra 2014 v potrditev posredovala EK, je izvedbeni dokument, ki bo podlaga za črpanje 

3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) 

in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014 - 2020.  

Dokument, v katerem so opredeljena prednostna področja, v katera bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih letih, je 

skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 - 2020, sledi strategiji EU 2020 ter 

ustreza zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. 

Končno besedilo operativnega programa lahko najdete tukaj. 

 
 

Foto: Gregor Čufer 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/op-2014-2020-konni


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programskem obdobju 

2007–2013 je bilo v 

Obalno – Kraški regiji 

sofinanciranih več kot 

200 različnih projektov v 

vrednosti dobrih 220 

milijonov evrov. V to 

niso vključeni projekti, ki 

so imeli vpliv na celotno 

državo ali projekti, ki so 

vplivali na več regij 

hkrati. 
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Vir podatka: seznam upravičencev, 29. 12. 2014 

          Obalno – kraška regija 
Obmorska regija s 

submediteranskim 

podnebjem je edina 

regija z izhodom na 

morje. Naravne danosti 

regiji omogočajo razvoj 

turizma, prometa in 

gojenje posebnih kultur v 

kmetijstvu. V regiji živi 

več kot 111.000 

prebivalcev v 8 občinah.  

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


  

                Predstavitev projektov ESS 
     Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki 

 

 

 

Po gospodarski recesiji in krizi v vseh gospodarskih panogah se je 

zmanjšan obseg poslovanja zaznal tudi v logistiki. Finančna sanacija 

in prestrukturiranje v večjih podjetjih je predstavljajo veliko 

tveganje za izgubo ključnih zaposlenih ter nezmožnost 

zagotavljanja vlaganja v znanje zaposlenih za doseganje 

konkurenčnosti in preboja na trgu. Manjša podjetja si na splošno 

težje organizirajo in financirajo dodatno usposabljanje svojih 

zaposlenih. Zaradi vsega navedenega so bila sredstva, ki jih je 

Socialni sklad namenil za projekt KOC LOGISTIKA, izrednega 

pomena. Projekt je vodilo podjetje Intereuropa d.d. s svojimi 

partnerji (LUKA KOPER, SCHIPCO, ADRIA TERMINALI, ADRIA 

TRANSPORT, CMA CGM, FRIKUS, INTEREUROPA FLG, INTERAGENT, 

TRANSOCEAN SHIPPING, JADROAGENT, INTERSERVICE, GLOBUS, 

MSC, EUROPACIFIC, ABF), zanj pa so prejeli 395.300,00 evrov 

evropskih in nacionalnih sredstev.  
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Z vključevanjem Slovenije in Hrvaške v Evropsko unijo so se namreč 

za špediterje zgodile določene spremembe, ki so od njih zahtevale 

preoblikovanje v ponudnike kompleksnih logističnih storitev, da bi 

uspeli preživeti v spremenjenih tržnih razmerah in globalni 

logistični konkurenci. Poleg investicij v sodobno logistično 

infrastrukturo, povezljivosti med različnimi subjekti in informatiko, 

je (bilo) za to potrebno usposobiti tudi zaposlene. Poleg  

kompetenc s področja kompleksnih logističnih storitev, poznavanja 

sodobnih tehnologij, tujih jezikov, pogajanj in prodaje, se je kot 

zelo pomembna kompetenca za uspešno poslovanje izkazalo tudi 

učinkovito timsko delo. Ne le timsko delo znotraj enega podjetja, 

temveč povezljivost med različnimi subjekti po horizontali, v 

zagotavljanju vrhunske logistične storitve (od pristaniških storitev, 

špedicije in logistike, do agenture, ladjarjev, železniških operaterjev 

ter letalskih in cestnih prevozov).  

 

Tako so prvič za veliko skupino zaposlenih izvedli 

delavnico s področja »Designthinkinga« z namenom 

miselne produkcije prototipa za idealne podporne 

funkcije. Zaradi možnosti in sredstev KOC so se 

uspeli tudi zaposleni iz manjših podjetji udeležiti 

logističnih konferenc v tujini, tudi na Kitajskem, kjer 

je izvor najbolj masovnih blagovnih tokov ter 

konkurenčnih logističnih operaterjev.  

 

 

 

 

Logistika je globalni posel, potrebe in rešitve se s 

spletnimi storitvami selijo v virtualni svet, kjer je 

prav tako možno obvladovati svetovne blagovne 

tokove iz relativno malo točk. Kljub vsemu 

ocenjujejo, da lahko s specializacijo v tem delu 

Evrope za določene blagovne skupine in v 

partnerstvu s podjetji, preko katerih so del 

svetovnih logističnih verig, predvsem pa z 

usposobljenimi, motiviranimi in uspešnimi 

zaposlenimi, ohranjajo konkurenčnost in svoj 

položaj na trgu.   

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
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V Obalno-kraški regiji deluje nekaj manj kot dva tisoč 

društev, zavodov in ustanov, ki jim Stičišče nudi brezplačno 

podporo - izobraževanja, pravno, projektno, računovodsko 

in davčno svetovanje ter mentorsko pomoč. Nevladne 

organizacije spodbujajo k skupnem nastopu pri prijavah na 

razpise in jim pomagajo pri pridobivanju sredstev. 

Novembra so odprli tudi info točko v Sežani. 

 

   Stičišče nevladnih organizacij Obalno-kraške regije 

 

 

 

 

Koprski zavod Središče Rotunda v okviru projekta Stičišče 

nevladnih organizacij Obalno-kraške regije spodbuja razvoj, 

povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij ter se 

zavzema za njihovo vključitev v procese odločanja v regiji. 

Gre za nadgradnjo projekta, ki se je začel leta 2009. Projekt 

stičišča, ki se izvaja od 1. julija 2014 do 31. septembra 2015, 

je ovrednoten na 110.000 evrov, od tega znaša prispevek 

Evropske unije 85 odstotkov vrednosti. 

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

 

 

Med pomembnimi nalogami Stičišča je zagovarjanje 

interesov in stališč nevladnih organizacij v odnosu do 

občin, gospodarstva in širše javnosti. Projekt predvideva 

sodelovanje na področju mladinskih politik, zato pomagajo 

pri ustanavljanju mladinskega centra v Kopru. Vključeni so 

tudi v oblikovanje različnih lokalnih strategij občin Obalno-

kraške regije. Tako so med drugim prispevali k nastanku 

Regionalnega razvojnega programa Južne primorske, 

pomagajo pa tudi pri pripravi lokalnih kulturnih programov 

občin. V času lokalnih volitev so bili dejavni pri soočanju 

pogledov glede ključnih problemov v posameznih občinah. 

Skrbijo za mreženje in povezovanje nevladnih organizacij, 

tudi čezmejno, pri čemer so letos pripravili srečanje s 

hrvaškimi predstavniki. Tradicionalno pa organizirajo 

prednovoletni nevladniški bowling.  

 

 

               Predstavitev projektov ESS 

Akcija „Z lokalnimi partnerstvi do rešitve problemov v 

lokalni skupnosti“ je prispevala k ureditvi Poti za srce, 

pešpoti od Vanganela do Marezig. S tem so ponudili zgled, 

kako se lotiti reševanja problemov s prostovoljno pomočjo 

različnih lokalnih akterjev. Ukvarjajo se tudi z iskanjem 

razvojnih priložnosti za socialno podjetništvo in pomagajo 

pri razvoju novih socialno podjetniških storitev. Letos so 

pričeli razvijati novo storitev, ki se bo osredotočala na 

turistično promocijo podeželja Istre. Načrtujejo odprtje 

prostora za „coworking“, ki bo namenjen nevladnim 

organizacijam in socialnim podjetjem, ter so soustanovitelji 

Združenja zeliščarjev Obalno-kraške regije, ki bo pričelo z 

delovanjem v začetku prihodnjega leta. 

 

Delavnica prenove pohištva za opremo prostora, namenjenega coworkingu. 

Izobraževanje o računovodstvu za nevladne organizacije. (racunovodstvo). 

V okviru akcije „Z lokalnimi partnerstvi do rešitve problemov v lokalni 

skupnosti“ so uredili pešpot od Vanganela do Marezig. 

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

 V Piranu so 3. oktobra slovesno odprli carinsko 

turistični pomol, ki ga je občina Piran v letu 2014 

v celoti prenovila. K prenovi 120 let starega 

pomola, ki je bila vredna dober milijon evrov in 

za katero so dobili sredstva iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj v višini 640.000 evrov, so 

pristopili zelo skrbno. 

 

Potapljaški pregled 105 metrov dolgega in šest 

metrov širokega pomola je pokazal, da na zunaj 

soliden kamniti pomol skriva v svojem 

podmorskem delu številne poškodbe, razpoke, 

zajede in spodjede, zaradi katerih je bila nujna 

izvedba rekonstrukcije. K prenovi tega kulturnega 

spomenika so pristopili zelo skrbno, saj so pred 

začetkom del opravili arheološke raziskave v 

morju in na kopnem, izdelali konservatorsko-

restavratorski projekt ter posnetek kamnitega 

tlaka. Na ta način so uspeli ohraniti veliko izvirnih 

elementov pomola, obenem pa so z modernimi 

surovinami in metodami zagotovili, da bo pomol 

svojemu namenu služil še mnogo let. 

 

  Prenova carinsko turističnega pomola v Piranu 

 
 

 

 

                  Predstavitev projektov ESRR  

Osnovno vodilo sanacije je bila izvedba betonskega obroča ob 

pomolu, ki prek 27 betonskih pilotov prenaša obtežbo v morsko dno 

do globine 21 metrov. Na ta način so obenem utrdili in stabilizirali 

sam pomol ter preprečili spodjedanje pomola. Zamenjali so še del 

notranjega kamnitega nasipa in ga nadomestili s penjenim steklom 

ter tako dosegli zmanjšanje teže pomola. 

  

Vsa dela so izvedli pod nadzorom skupine strokovnjakov, sanacijo pa 

je budno spremljala tudi piranska enota Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine. 

 

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

                 Predstavitev projekta KS 

Obalne občine Koper, Izola in Piran skupaj pristopajo k 

projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na 

Obali, v okviru katerega se bodo obnovili nekateri primarni 

vodovodi in vodohrani obstoječega vodovodnega omrežja v 

posameznih podsistemih. To bo izboljšalo razdeljevanje 

razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, 

nemoteno oskrbovanje bo tudi v primerih možnega izpada 

posameznega vodovodnega vira in dela sistema zaradi 

okvare. Poleg tega se bodo zmanjšale nekontrolirane vodne 

izgube.  

 

V okviru projekta bo zgrajenih 21.469 m primarnih 

vodovodov, nadgrajena bosta dva vodohrana in dograjen 

en vodohran, s čimer bo zagotovljena ustrezna 

infrastruktura za oskrbo s pitno vodo. Izvedba projekta bo v 

prvi vrsti vplivala na izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo, 

pri čemer bo imelo 55.265 prebivalcev boljšo in varnejšo 

oskrbo s pitno vodo. 

 

    Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Za projekt v vrednost 12,5 milijona 

evrov prispeva Kohezijski sklad 7,2 

milijona evrov.  

 

 

Vodohran Sveti Anton - zunanjost 

 

Gradnja na Kraljevi in Dantejevi ulici 

 

 

 

Rezervoar Livade 

 

Vodohran Sveti Anton - notranjost 

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


 

 

 

 

 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) 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 

 
Razpisana sredstva:  3.000.000,00 EUR 

Rok za oddajo vlog:  31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev 

Več informacij:  

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-179-jr/ 

 

 

 

Letna poročila -  programsko obdobje 2007 – 2013 

Evropska komisija je pred kratkim potrdila letna poročila za leto 2013, ki so dosegljiva na naslednjih povezavah: 

1. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 

2. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 

3. Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013 

 

    Obvestila 
lala  Predstavniki Evropske komisije na rednem letnem sestanku pri SVRK  

Predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so se na rednem letnem sestanku srečali s predstavniki 

Evropske komisije. Seznanili so se z izvajanjem evropske kohezijske politike v Sloveniji v programskem obdobju 2007 -  2013 in 

si ogledali nekaj projektov, ki so uspešno kandidirali za evropska sredstva: 

 Vzpostavitev proizvodnje novega izdelka za potrebe gradnje valjavskih strojev  –  v podjetju Dama.tech na Jesenicah; 
 Ureditev kolesarske povezave na trasi Gozd Martuljek – Jesenice v Gozdu Martuljku;  
 Nordijski center Planica ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Planici. 

 

  

 

  

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. 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.eu-skladi.si/predpisi/letna-porocila/letna-porocila-o-izvajanju-operativnega-programa-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-za-obdobje-2007-2013
http://www.eu-skladi.si/predpisi/letna-porocila/letna-porocila-o-izvajanju-operativnega-programa-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture-za-obdobje-2007-2013
http://www.eu-skladi.si/predpisi/letna-porocila/letna-porocila-o-izvajanju-operativnega-programa-razvoja-cloveskih-virov-za-obdobje-2007-2013
http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html


 

  

     Obvestila 
lala 

Nagrade za leto 2015 bodo podeljene v naslednjih kategorijah: 

1. PAMETNA RAST: Izkoriščanje potenciala rasti malih in srednje velikih podjetij za digitalno gospodarstvo 

2. TRAJNOSTNA RAST: Spodbujanje naložb v energijsko učinkovitost v korist državljanov in družbe 

3. VKLJUČUJOČA RAST: Vključevanje oseb, izpostavljenih tveganju za socialno izključenost, v družbo 

4. CITYSTAR: Preoblikovanje mest za prihodnje izzive 

 

Svoje predloge projektov lahko pošljete na info.svrk@gov.si.  

Programsko obdobje 2014 – 2020    

www.eu-skladi.si 12/2014 
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 Kompetenčni centri za razvoj kadrov v pričakovanju finala 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je organiziral sestanek z namenom prispevati k optimalnem delovanju 

kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki s podporo ESS in MDDSZ delujejo od 1.2.2013. 

Več informacij na naslednji . povezavi

 

Partnerski sporazum in Operativni program potrjena 

Partnerski sporazum lahko najdete . tukaj

Operativni program lahko najdete tukaj. 

  Od Odprtje natečaja za nagrado Regiostars za leto 2015   

 Odprtje natečaja za  nagrado za Regiostars za leto 2015 

 

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter 

s tem povezanih instrumentov EU 

 

 Odprtje natečaja za  nagrado za Regiostars za leto 2015 

Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih uporabljati, ter o 

tem, kako izkoristiti dopolnjevanje z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

 
HKo Kohezijska politika 2014 – 2020    

 Odprtje natečaja za  nagrado za Regiostars za leto 2015 Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014 - 2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve,  se nahajajo na naslednji povezavi. 

 
HKo Panorama 

 Odprtje natečaja za  nagrado za Regiostars za leto 2015 Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja. 

Več si lahko preberete  tukaj. 

 

mailto:info.svrk@gov.si
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/v-pricakovanju-finala-delavnica-kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-in-stipendije/
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf
http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/op-2014-2020-konni
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/publication/index_sl.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm


 

 

 

 

 

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so dostopni prek: 

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

www.eu-skladi.si 

 

Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti, 
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike pa so 
na voljo v arhivu oddaj.  

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek 

Lektura: 

Nataša Kogej 

 

 

Oddaja prava ideja   

12/2014 
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    Obvestila 
lala 

Razpisi EKSRP in ESPR  

 

»Za dva groša fantazije v žepu moraš le imet, pa 
že delaš coprnije, da vse lepši je ta svet . 
Še v dežju ti sonce sije, zvezde klatiš dol z neba. 
Za dva groša fantazije tukaj sreča je doma.« 
                        
        Frane Milčinski Ježek 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti, 
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 še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Srečno novo leto 2015! 

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/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si

