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KAJ JE
KULTURA?
Otrok mamo vpraša,
kaj je to kultura,
kdo se z njo ponaša?
Le ta začudena obstane,
saj resno jo vprašanje
gane.
Skromno mu obrazloži,
in takole odgovori:
kultura nas sprejme,
ko se rodimo,
raste z nami,
ko se igramo,
hodimo v šolo,
v službo hitimo.

Ko smo veseli, z nami se
smeje,
ko žalostni smo,
nam dušo ogreje,
pesmi in knjige nam piše,
slike nariše,
les obdeluje,
kamen oblikuje,
pravljice bere,
solze izpere,
se z lutkami igra,
iz ekrana smehlja,
naravo ohranja,
stavbe vzdržuje,
staro z novim povezuje.

Prijazno z vsemi se
rokuje,
prešerno poje, lepo
pozdravlja,
ob odhodu se poslavlja,
je naša zgodovina
in domovina.
Od rojstva do smrti z nami
živi,
kultura sem jaz, si ti, smo
mi vsi.

Ida Semenič- adisa

Za kulturo je v programskem obdobju 2007-2013
namenjenih 82.553.131,00 EUR od tega
67.304.666,00 EUR iz Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov in
15.248.465,00 EUR iz Operativnega programa
razvoja človeških virov, kar je slaba 2% vseh
evropskih sredstev namenjenih za to obdobje.
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR
Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav
Na podeželju, ki je manj kot 30 km
oddaljeno od Ljubljane in zgolj 3
km od mednarodnega letališča
Jožeta Pučnika, leži grad Strmol iz
13. stoletja. Ime je dobil po svojih
prvih lastnikih, vitezih Strmolskih.
Strmol je grad z dušo, ki vedno
znova
in
znova
navdihne
obiskovalca in mu vsakič, ko mu ta
pozorno prisluhne, zašepeta novo
zgodbo.
Cilj investicije je bila prenova
kulturnega spomenika državnega
pomena
za
potrebe
razvoja
turizma visokega razreda, razvoja
novih turističnih proizvodov in
storitev
ter
dvig
kakovosti
obstoječih protokolarnih storitev
za večjo in boljšo prezentiranost
ter
dostopnost
kulturnega
spomenika in s tem izrabo
razvojnega potenciala regije. S
tem so želeli prispevati k
trajnostnemu ohranjanju slovenske
in evropske kulturne dediščine
skozi rabo kulturnega spomenika
ter tako povečati dostopnost in
dvigniti zaposlitveni potencial in
prepoznavnost
(konkurenčnost)
regije.
Obnova
pomeni
tudi
kakovostno
nadgradnjo
protokolarnih storitev in razvoj
novih turističnih proizvodov ter
storitev (kongresni in kulturni
turizem).
Obnova
gradu
Strmol
in
pripadajočih pristav je zajela
konstruktivno
sanacijo
gradu
Strmol s pripadajočimi objekti
(pristavami), z zunanjo ureditvijo
ter oblikovno ureditev njegove
zunanje in notranje podobe z
obnovo fasad ter vseh pripadajočih
stavbnih členov, kot so žlebovi,
balkoni, okna in vrata. V vseh
objektih se je obnovilo strojne in
električne
inštalacije.
Na
predmetih iz gradu Strmol so bili
izvedeni
konservatorsko
restavratorski posegi na pohištvu,
slikah,
kamnitih
in
lesenih
plastikah ter notranjih in zunanjih
fresko poslikavah.

Ministrstvo za
izobraževanje, znanost,
kulturo in šport je za
obnovo gradu Strmol in
pripadajočih pristav, ki
imajo status kulturnega
spomenika državnega
pomena, prejelo 3
milijone evrov Evropskega
sklada za regionalni
razvoj.

Grad Strmol je prve
turiste sprejel v petek
22. 2. 2013.

Grad Strmol po končani obnovi junija 2012

Statična sanacija temeljev gradu

Radov salon med obnovo

Grajska kuhinja med obnovo
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Ksenjina spalnica po obnovi

Zlati salon poimenovan Josipin salon

Hribarjev salon

Pri obnovi se je v največji možni
meri ohranila podoba, ki jo je v letih
od 1936 in 1944 dal njegov zadnji
lastnik Rado Hribar z ženo Ksenijo.
Grad Strmol ponuja danes več
razkošnih salonov in dvoran, ki so jih
po obnovi poimenovali po družinskih
članih Rada in Ksenije Hribar.
V gradu so tako urejeni prostori za
protokolarne sprejeme in sestanke,
sobe in apartmaji za goste. V desnem
traktu gradu so urejeni servisni
prostori, kot so shramba, kuhinje,
prostori za perilo, prostor za čistila,
kurilnica. Prostor v kleti osrednjega
dela gradu je namenjen pogostitvam.
Na eni strani kleti je urejena vinska
klet, na drugi strani pa jedilnica.
Gospodarsko
poslopje
se
je
preuredilo v Kongresni objekt za
izobraževalno, gostinsko in turistično
ponudbo, kjer se bodo odvijali razni
sejmi in predavanja. Brunarica, ki
leži jugozahodno od gradu pa je
namenjena
občasnim
letnim
prireditvam (pikniki in druženja
zaključenih družb). Bivalni objekt se
je preuredil v Gostinski/servisni
objekt. V pritličju je kavarna, pred
njo je urejena terasa. V prvem
nadstropju so tudi 3 sobe z ležišči in
sanitarijami.

Strmolska dvorana med obnovo

Strmolska dvorana po obnovi

Bivalni objekt preurejen v gostinski objekt

Dostop
do
gradu
je
ostal
nespremenjen, pred gradom pa se je
uredilo manjše parkirišče s sedmimi
parkirnimi mesti. Po zaključku
sanacije hudournika se je uredilo
tudi novo parkirišče ob kavarni, ki
lahko sprejme 30 osebnih vozil in dva
avtobusa. Proste površine okrog
parkirišč so zatravljene in zasajene z
drevesi z gosto raslo krošnjo. Delno
je bil urejen tudi park gradu Strmol.
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Prenova in revitalizacija kulturnih
spomenikov v lasti občin
Celovita prenova Knežjega dvorca Celje

V letu 2012 so bili uspešno
zaključeni
trije
občinski
projekti, ki so bili sofinancirani iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj preko Javnega razpisa za
sofinanciranje projektov prenove
in obnove, celostne revitalizacije
in
modernizacije
kulturnih
spomenikov v lasti občin. In sicer
Knežji dvorec Celje, rezidenčno
poslopje Lantjierijeve graščine
in grad Rajhenburg.

Za skoraj 5 milijonov evrov
vreden projekt sta skoraj 3
milijone
evrov
prispevala
Evropski sklad za regionalni
razvoj
in
Ministrstvo
za
izobraževanje, znanost, kulturo
in šport.

Knežji dvorec je zgodovinski spomenik
profane gotske stavbne dediščine in sodi
med
najpomembnejše
srednjeveške
spomenike na Slovenskem. Lokacija v
središču mesta podeljuje dvorcu vlogo
prostorske dominante, ki zaključuje
območje starega mestnega jedra in še
posebej s strani reke predstavlja
mogočno potezo, ki nedvoumno kaže na
nekdanjo moč Celja.
V 14. in 15. stoletju je grad služil kot
rezidenca celjskih grofov, pozneje
celjskih knezov. Obdan je bil z okopi in
obrambnim jarkom. Po izumrtju Celjskih
je bil v poslopju od 15. stoletja dalje
vicedomski urad, sredi 18. stoletja pa so
ga preuredili v vojašnico. Stavba kakršno
poznamo danes je doživela veliko
sprememb, najbolj korenite v času Marije
Terezije.

S projektom Celovita prenova Knežjega
dvorca
Celje
se
je
prenovil
komunikacijski stolp in zahodni trakt
Knežjega dvorca. Za dobra 2,5 milijona
evrov vreden projekt sta skoraj 1,7
milijona evrov prispevala Evropski sklad
za regionalni razvoj in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Objekt je bil predan v uporabo
Pokrajinskemu muzeju Celje oktobra
2012.

Foto: Pokrajinski muzej Celje
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Lantjierijeva Graščina

Obnova
rezidenčnega
Lantjierijeve graščine

poslopja

Celostna prenova gradu Rajhenburg
Grad Rajhenburg stoji na strmem skalnatem
pomolu nad reko Savo. Je najstarejši z
listino izpričani grad na Slovenskem. V virih
se omenja že 29. septembra 895. V letih
1141 do 1570 je na gradu živela rodbina
Rajhenburška. Po njenem izumrtju so se na
gradu zvrstili številni lastniki, leta 1881 je
bil grad prodan menihom trapistom. Med
drugo svetovno vojno so grad zavzeli Nemci
in imeli v njem sedež preselitvenega urada
za izgon Slovencev, pa tudi druge urade. Po
letu 1947, ko je bil red trapistov razpuščen
in je bil grad nacionaliziran, so bili v njem
vse do leta 1965 zapori. Od takrat do danes
so bile v gradu na ogled muzejske razstave
o zgodovini gradu, o menihih trapistih, o
slovenskih izgnancih in o političnih
zapornikih ter internirancih.

Visokobaročna graščina leži ob izviru reke
Vipave, ob južnem robu starega dela
istoimenskega naselja na Primorskem. Na
mestu starega, majhnega in neuglednega
gradu družine Wippach, po kateri je
naselje dobilo ime, so grofje Lanthieri,
njegovi posestniki od začetka 16. stoletja
dalje, v sredini 17. stoletja postavili svojo
novo, reprezentančnejšo rezidenco, ki so
jo okoli leta 1760 temeljito preuredili in
ji dodali grajski vrt.
Foto: Matej Štrancar

V arhitekturnem oziru tipično
benečijsko
graščino
tvorijo
stanovanjsko poslopje ter trije
gospodarski in upravni trakti v
ozadju,
razporejeni
okrog
štirikotnega notranjega dvorišča,
ki so z rokavom reke ločeni od
stanovanjskega dela ter z njim
povezani
z
malim
mostom.
Pročelje rezidenčnega poslopja je
baročno členjeno, nanj pa se
navezuje danes precej okrnjen
park.
Notranjščina
je
bila
poslikana,
vendar
kasneje
prebeljena. V 20. stoletju so
dvorec uporabljale avstro-ogrska,
italijanska in jugoslovanska vojska,
od leta 1991 pa je bil prazen.

S projektom Obnova rezidenčnega
poslopja Lantjierijeve graščine se
ohranja in oživlja rezidenčno
poslopje Lanthierijeve graščine v
Vipavi,
ki
je
eden
izmed
pomembnih kulturnih spomenikov
državnega pomena. Projekt je bil
zaključen
novembra
2012,
februarja pa predan v uporabo
Univerzi v Novi Gorici. Del
prostorov bo uporabljala občina
Vipava v protokolarne namene.

Grad je pomemben kulturnozgodovinski spomenik, saj je
bila
v
njem
odkrita
najstarejša romanska kapela
na Slovenskem iz začetka 12.
stoletja
in
najstarejša
ohranjena grajska poslikava
na slovenskem ozemlju iz
začetka 16. stoletja.
Foto: Boštjan Colarič

Foto: Nina Sotelšek

Grad Rajhenburg

Projekt
Celostna
prenova
gradu
Rajhenburg bo skozi rabo kulturnega
spomenika prispeval k trajnostnemu
ohranjanju slovenske in evropske kulturne
dediščine. S ciljem povečanja dostopnosti
in dviga zaposlitvenega potenciala se bo
povečala prepoznavnost in konkurenčnost
regije.
Obstoječe
storitve
so
se
nadgradile, razvijajo se novi turistični
proizvodi in storitve, predvsem kulturni
turizem. Objekt je bil predan v uporabo
Kulturnemu domu Krško (Mestni muzej
Krško) decembra 2012.

Grad Rajhenburg

Za skoraj 5 milijonov evrov vreden projekt sta skoraj
3 milijone evrov prispevala Evropski sklad za
regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport.

Za dobre 4,6 milijona evrov vreden projekt sta skoraj 2,9
milijona evrov prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
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PREDSTAVITEV PROJEKTA ESS
Muzej v znakih

Projekt Muzej v znakih je
namenjen
usposabljanju
gluhih
in
naglušnih
brezposelnih invalidov na
področju
dostopnosti
kulture
na
primeru
multimedijske prilagoditve
dostopa po razstavi »PO
SLEDEH ANTIČNE EMONE –
vodnik po najznamenitejših
lokacijah
nekdanjega
antičnega mesta na tleh
današnje
Ljubljane«
razumevanju
gluhih
in
naglušnih invalidov.

Muzejska dejavnost in razstave imajo namen
širiti ter približati izobraževalno in kulturno
dejavnost vsem ljudem. Toda vsi v družbi
nimajo enake dostopnosti do informacij in
kulturnih dobrin zaradi svojih omejitev. Številni
muzeji tako v Sloveniji kot v tujini v sklopu
svojih razstav uporabljajo video vodnike in
projekcije, ki pa so za gluhe in naglušne osebe
praktično neuporabni. Gluhim in naglušnim
osebam, ki imajo zaradi gluhote oz. naglušnosti
težave s komuniciranjem, so obiski v muzejih in
na razstavah brez stalnega spremljanja tolmača
slovenskega znakovnega jezika praktično
nemogoči. Tudi tiskano gradivo, katalogi in
vodiči po razstavah so pogosto napisani v
strokovnem, preveč abstraktnem in zato gluhim
osebam nerazumljivem jeziku. Zato so se v
zavodu Racio Social v letu 2010 odločili za
prijavo na Javni razpis za izbor razvojnih
projektov za dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju kulture in
podporo njihovi socialni vključenosti v okviru
Evropskega socialnega sklada v letih 2010–2011
s projektom Muzej v znakih.

Po 13 društvih gluhih in
naglušnih Slovenije so potekale
predstavitvene delavnice avdiovideo vodnikov za člane, s čimer
so zainteresirane informirali o
možnosti obiskovanja muzeja,
prilagojenega
gluhim
in
naglušnim osebam. Hkrati so
izdali tudi zgibanke o projektu s
koristnimi informacijami ter
praktični
priročnik
oz.
smernice, ki so namenjene
zainteresiranim muzejem kot
pomoč pri pripravi projektne
zasnove razstav ob upoštevanju
dostopa gluhim in naglušnim
invalidom.

Racio Social je v sodelovanju z Zvezo društev
gluhih in naglušnih Slovenije in regijskimi
društvi gluhih in naglušnih ob koncu leta 2010
izvedel aktivnosti identificiranja brezposelnih
gluhih in naglušnih oseb, primernih za
vključitev v program usposabljanja. Med njimi
so izbrali pet posameznikov, ki so se vključili v
projekt od začetka do konca. Aktivno so
sodelovali pri pripravi in izvedbi 120-urnega
programa
usposabljanja,
pri
instalaciji
končnega produkta in evalvaciji njegove
uporabe. Projekt je bil zasnovan po principu
učenje z delom, gluhi in naglušni pa so imeli
eno od redkih priložnosti usposabljanja za
področje multimedije. Trije so se tudi že
zaposlili.
Ponudil je ustrezno usposobljenost in s tem
večjo zaposljivost 5 gluhim in naglušnim
udeležencem usposabljanja, priložnost za
razvoj novih poklicev (za gluhe in naglušne),
dostopnost razstave »Po sledeh antične
Emone« v slovenskem znakovnem jeziku,
usposobljenost kustosov in strokovnih delavcev,
ki v muzeju pripravljajo gradiva, materiale in
razstave za prilagojen pristop za gluhe in
naglušne obiskovalce ter osveščenost širše
javnosti o pomenu dostopnosti kulture osebam
s posebnimi potrebami.

Z vključitvijo v projekt gluhi in
naglušni aktivno pristopajo k
reševanju svojega problema
brezposelnosti in si izboljšujejo
možnosti za svojo zaposljivost
po koncu projekta. S tem se
krepi
socialna
vključenost
gluhih in naglušnih v skupnost,
omogoča
osveščanje
na
področju kulture v prilagojeni
obliki, širjenje obzorja in
vseživljenjsko
učenje
oz.
izobraževanje
gluhih
in
naglušnih. Rezultati projekta
pomembno
prispevajo
k
oblikovanju
predlogov
za
prihodnje politike in prakse.

Foto: MDGN Auris
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Evropski socialni sklad
1
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdilo projekta Aktivno
državljanstvo in domovina ter Infrastrukturni in tehnološki potencial za
vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in
izobraževanja. Zanju bo Evropski socialni sklad prispeval skupno
1.258.000 evrov.
Cilj projekta Aktivno državljanstvo in domovina je vzpostavitev mreže šol
za dvig usposobljenosti na področju domovinske in državljanske vzgoje ter
aktivnega državljanstva v lokalnem okolju. V okviru projekta bo izdelana t.i.
Bela knjiga slovenskega osamosvajanja in aktivnega državljanstva ter razvite
strategije in modeli za krepitev domoljubne zavesti in aktivnega državljanstva
vseh, ki so vključeni v proces vzgoje in izobraževanja. Projekt bo med drugim
prispeval k učinkovitejšemu vključevanju državljanov v sodobne družbene
procese.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport namenilo za
izvedbo projekta znaša 480.000 evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 408.000 evrov.

2
Namen projekta Infrastrukturni in tehnološki potencial za vključevanje
oseb s posebnimi potrebami v sistem vzgoje ter izobraževanja je zagotoviti
enake možnosti za osebe s posebnimi potrebami, vključene v sistem vzgoje in
izobraževanja. Z uresničitvijo projekta se bo izboljšala dostopnost do
izobraževalnih objektov in programov, hkrati pa bo projekt prispeval k
zagotavljanju individualnega razvoja, samostojne mobilnosti in zaposljivosti
za osebe s posebnimi potrebami. Med drugim bodo razviti tudi koncept in
prototipi tehnološke podpore izvajanju vzgojno izobraževalnih programov
posameznih ciljnih skupin za zagotavljanje večje in varnejše mobilnosti.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport namenilo za
projekt znaša 1.000.000 evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 850.000 evrov.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske
strukturne sklade in Kohezijski sklad je izdalo naslednje odločbe:
1.
Evropska sredstva za projekt »Urgentni center Izola«. Skupna vrednost naložbe znaša nekaj manj kot
5,6 milijona evrov, od tega bo 4,5 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Projekt obsega ureditev Urgentnega centra Izola, ki se bo v manjši meri izvedla kot rekonstrukcija
obstoječega objekta, v večji pa kot novogradnja prizidka k obstoječemu objektu Splošne bolnišnice Izola.
Naložba bo omogočila povečanje organizacijske učinkovitosti izvajanja dejavnosti in rešitev prostorske
umestitve dejavnosti, ki se sedaj izvajajo v manj primernih prostorih.
S tem bo zagotovljena večja učinkovitost, dostopnost in višja strokovna raven izvajanja neprekinjene
nujne medicinske pomoči za uporabnike storitev službe nujne medicinske pomoči z gravitacijskega
območja Splošne bolnišnice Izola. Med drugim se bo povečala tudi hitrost in učinkovitost obravnave nujnih
akutnih stanj, skrajšal se bo čas čakanja na zdravstveno obravnavo nujnih pacientov in ležalna doba
hospitaliziranih pacientov. Cilj projekta je tudi zagotoviti ustrezno povezanost z ostalimi urgentnimi
centri višje strokovne ravni.

2.
Evropska sredstva za projekt »E-šolska torba«. Projekt bo prispeval k razvoju sodobnih e-vsebin v
slovenskem šolstvu, posebej na področju družboslovja, in zagotavljal dostopnost ter podporo razvitim estoritvam in e-vsebinam. Skupna vrednost naložbe znaša 5 milijonov evrov, od tega bo 4,25 milijona
evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Z uresničitvijo projekta bo na ravni vzgojno izobraževalnih zavodov vzpostavljena ustrezna infrastruktura,
prav tako pa bodo zagotovljeni pogoji za nadaljnji razvoj sodobnih e-storitev in e-vsebin v slovenskem
jeziku. Med drugim bo urejena tudi ustrezna podpora njihovi uporabi pri pedagoškem oz. organizacijsko
upravljavskem procesu.

3.
Evropska sredstva za izgradnjo 3 kilometre dolgega pododseka kolesarske steze Brezovica - Log.
Omenjeni 5,9 milijona evrov vredni projekt, ki ga je pripravila Direkcija RS za ceste, je del kolesarske
poti od Brezovice do Logatca, ki ga bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v višini 4,4
milijona evrov.
Celovit projekt kolesarske povezava Brezovica - Vrhnika - Log se izvaja v več fazah. V minulih letih je bilo
izvedeno 7,6 kilometra kolesarske povezave, v naslednjih fazah pa bo potrebno urediti še 12,2 kilometra
kolesarske povezave.
Osrednji cilj tokratnega projekta, ki se bo predvidoma zaključil avgusta 2015, je zagotoviti večjo
prometno varnost za kolesarje in ostale udeležence v prometu kot tudi povezanost z mednarodnim
kolesarskim omrežjem, poleg tega bo projekt prispeval k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in s tem
k izboljšanju življenjskih razmer ter nenazadnje tudi k razvoju turizma.

4.
Evropska sredstva za izgradnjo 1,4 kilometra dolge obvoznice v Šmartnem pri Litiji. Dobrih 8
milijonov evrov vredni projekt, ki ga je pripravila Direkcija RS za ceste, bo v višini 4,2 milijona evrov
sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Pomemben dejavnik
razvoja za naselje Šmartno pri Litiji in posledično za celo občino je predvidena izgradnja obvoznice, ki bo
izboljšala prehodnost in dostopnost na relaciji Litija – Ivančna Gorica (Zasavje – Dolenjska).
Z uresničitvijo omenjenega projekta se bo povečala prometna varnost, bistveno pa se bodo zmanjšali tudi
negativni vplivi na okolje.

www.eu-skladi.si

/EUskladi

Kohezijski e-kotiček

2/2013

8

AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

1.

Sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v
visokem šolstvu v letih 2013-2015

1 RAZPIS
NOV
V okviru javnega razpisa se bo izvajalo svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za
kakovostnejšo študijsko pot in lažje vključevanje na trg dela.
Namen javnega razpisa je spodbujati nadaljnjo dejavnost in razvoj karierne orientacije, predvsem kariernega svetovanja za
študente v visokošolskem izobraževanju z namenom pravočasnega načrtovanja in razvoja karier bodočih visokokvalificiranih
kadrov. Sofinancirane dejavnosti bodo omogočile pridobivanje izkušenj kariernih svetovalcev na področju vodenja in
organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja, medtem ko bo organizacija opredeljenih dogodkov
pripomogla k osveščanju študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje
dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela ter povezovanje študentov s potencialnimi
delodajalci.
Cilj javnega razpisa je podpreti nadaljnji razvoj kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepiti sodelovanje
kariernih centrov z delodajalci oziroma neposreden vstop diplomantov v bodoča delovna okolja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 1.340.000,00 EUR. Od tega prispevek
Skupnosti – EU del – predstavlja 85% vrednosti operacije, SLO del – pa predstavlja 15 % vrednosti operacije.
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji.
Rok za oddajo vloge je 2. april 2013 (do 13. ure).
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani ministrstva
www.mizks.gov.si pod rubriko Javne objave in pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Več na:
http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1281
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje
tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti

Namen javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih produktov,
ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti. Sofinancirajo se začetne investicije v
osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata. Investicijski projekti morajo vsebovati
jasno razvojno komponento, ki povezuje rezultate predhodno izvedenih razvojno raziskovalnih aktivnosti in tehnološke
investicije, ki so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo:
vzpostavili proizvodnjo novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata in
prispevali nova delovna mesta in
prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so ustanovljeni v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo v letih od 2012 - 2015 namenilo za izvedbo javnega razpisa
znaša 13.000.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 11.050.000 evrov.
Drugo odpiranje prispelih vlog je bilo 10. januarja 2013. Nadaljnja odpiranja bodo vsake tri mesece 10. v mesecu
(začenši z aprilom 2013) do dodelitve vseh sredstev oziroma na prvi delovni dan po navedenih dneh, če je določeni dan
sobota, nedelja ali praznik.
Več informacij:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=932

Foto: Matevž Kostanjšek
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AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

Javni razpis za energetsko sanacij stavb visokega šolstva in znanosti

Razpisana sredstva so namenjena javnim zavodom s področja visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Sredstva lahko pridobijo
za projekte energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja,
zamenjava oken) in za sanacijo sistemov ter uporabo ali vgradnjo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in
klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih
energije, vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo razsvetljave (vključno z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno
potrebne za zamenjavo razsvetljave) in ne nazadnje tudi za samodejno spremljanje porabe energije (t.i. energetski
monitoring).
Razpisana sredstva: 7 milijonov evrov, od tega bo 5,95 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad.
Naslednji rok za oddajo vlog bo 19. april 2013. Morebitni ostali roki bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javnirazpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=951

2.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih
2011-2014 (KNLB 3)

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno
biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so
upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na
fosilni energetski vir.
Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 1,1 mio
EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni ostali roki za
oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.
Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901

3.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015
(DOLB 3)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme
DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na
lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni ostali roki za
oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.
Roki za oddajo vlog odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=905
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NOVIČKA –

Prihodnost evropske kohezijske politike

Slovenija mora biti s tem, kar je v pogajanjih dosegla na
področju kohezijske politike za finančno perspektivo 20142020, zadovoljna. Ključna spremenljivka za določanje
obsega kohezijskih sredstev na regijo oz. državo je namreč
njena razvitost, ta pa je bila v času prejšnjih pogajanj na
ravni Slovenije pod 75 odstotkov, danes pa je na 87
odstotkih. Dodatna negativna okoliščina je bila, da je
zahodna Slovenija glede na njeno razvitost uvrščena med
bolj razvite regije, ki so upravičene do najnižje
intenzivnosti pomoči.

Vzhodni Sloveniji bo kljub napredku v razvitosti glede na
prejšnja pogajanja na razpolago skoraj 1,12 milijarde
evrov oz. skoraj 1,26 milijarde. Z drugimi besedami to
pomeni, da je v okviru zaključka pogajanj pogajalcem za
vzhodno Slovenijo uspelo zagotoviti več kot 300 milijonov
evrov dodatnih sredstev!

Slovenija je bila tako v pogajanjih soočena z izrazito
neugodnim pogajalskim izhodiščem, saj so države in regije
ravno v prehodu od manj k povprečno razvitim državam
soočene z najbolj drastičnim padcem razpoložljivih
sredstev. Slovenija je tako v celotnem, večletnem procesu
priprav na pogajanja izrazito poudarjala nujnost
nadaljevanja investicij s pomočjo kohezijskih sredstev tako
v vzhodni kot zahodni Sloveniji. Slednji bo tako kljub
vsemu pripadlo več kot 760 milijonov evrov (v cenah leta
2011) oz. skoraj 860 milijonov evrov, preračunano v tekoče
cene.

Skupno je torej Slovenija s pogajanji zagotovila za preko
2,9 milijarde evrov kohezijskih sredstev (v cenah 2011)
oz. skoraj 3,3 milijarde v tekočih cenah. V zadnjih dveh
mesecih in pol nam je uspelo zagotoviti za skoraj pol
milijarde evrov dodatnih sredstev, kar kaže na trda,
dobro vodena pogajanja, hkrati pa, da v realnih
okoliščinah zmanjševanja celotnega proračuna EU, več
enostavno ni bilo realno pričakovati.

Razpoložljiva kohezijska sredstva za obdobje 2014-2020
predstavljajo znatna sredstva, ki jih bo treba skrbno
usmeriti na tista področja, ki imajo največji vpliv na
razvoj in ustvarjanje delovnih mest. Že v tej fazi pa je
možno navesti, da naj bi se vsaj 50% sredstev neposredno
usmerilo v spodbujanje gospodarskega razvoja, to je v
spodbujanje konkurenčnosti malih in srednje velikih
podjetij, krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in
inovacij ter za zaposlovanje mladih.
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OBVESTILA
Vabimo vas, da nas spremljate tudi na Facebooku.
Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji ponuja v okviru dogodka OPEN DAYS 2013
oz. »Odprti dnevi mest in regij« različne možnosti sodelovanja: univerzam, študentom, ustvarjalcem …
Preveri na: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm?id=531&LAN=EN&#anchor_531

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji razpisuje natečaj za
nagrade »Regio Stars« za leto 2014 za uspešne projekte. Rok za prijavo projektov je 19. 4. 2013.
Več informacij na njihovi spletni strani.

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: Mateja Mejavšek: mateja.mejavsek@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 naš NOV elektronski naslov obvescanje-tp.mgrt@gov.si.

SOLVIT je brezplačni sistem neformalnega reševanja sporov na področju
notranjega trga EU, ki zajema vse države članice EU, pa tudi Norveško,
Islandijo in Lihtenštajn. SOLVIT lahko pomaga, če gre za čezmejne
probleme, ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU, kadar so vključeni
organi javne uprave na lokalni, regionalni ali državni ravni. SOLVIT na primer
pomaga slovenskim podjetjem in posameznikom na enotnem trgu EU, kadar jim
državni organi v drugih članicah EU onemogočajo pravice, ki jih zagotavlja
zakonodaja EU. Več o SOLVITU
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NAGRADNI KVIZ

1. V letu 2012 so bili uspešno zaključeni trije občinski projekti, ki so bili sofinancirani iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov prenove in obnove, celostne
revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin. In sicer:
a. Knežji dvorec Celje, rezidenčno poslopje Lantjierijeve graščine in grad Rajhenburg
b. grad Strmol, rezidenčno poslopje Lantjierijeve graščine in grad Rajhenburg
c. Knežji dvorec Celje, grad Strmol in grad Rajhenburg
2. Projekt Muzej v znakih je namenjen usposabljanju gluhih in naglušnih brezposelnih invalidov na področju:
a. učenja z delom gluhih in naglušnih invalidov
b. osveščanja širše javnosti o pomenu dostopnosti kulture osebam s posebnimi potrebami
c. dostopnosti kulture na primeru multimedijske prilagoditve dostopa razumevanju gluhih in naglušnih
invalidov
3. Slovenija si je za obdobje 2014-2020 zagotovila naslednja kohezijska sredstva:
a. 860 milijonov evrov
b. 3,3 milijarde evrov
c. 1,12 milijarde evrov

Pravilne odgovore pošljite na obvescanje-tp.mgrt@gov.si do 6. marca 2013. Izmed prejetih pravilnih
odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni odgovori na vprašanja
nagradnega kviza v januarski številki so 1c, 2a in 3a.
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