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Dom Danice Vogrinec Maribor zagotavlja institucionalno varstvo 

starejših in odraslih s posebnimi potrebami v mreži štirih enot s 

skupno kapacitet 809 postelj. Za uporabnike doma skrbi okrog 

400 zaposlenih. Zagotavljanje kakovostne in cenovno dostopne 

storitve sta ključna dolgoročna cilja tega doma, k doseganju 

katerih je pripomogla tudi finančna spodbuda za energetsko 

učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju.  

 

Dom je po uspešni prijavi na javni razpis v okviru Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 

2007–2013 izvedel prvo fazo energetske sanacije, ki je zajemala 

menjavo fasad in stavbnega pohištva na vseh štirih delovnih 

enotah (objektih) doma. Kljub izjemno zahtevni koordinaciji med 

organiziranjem dela z uporabniki na oddelkih in izvajalci, so ob ves 

čas polni zasedenosti doma, prvo fazo uspešno zaključili v letu 

2012, ostale ukrepe pa izvedli v letu 2013.  

 Pri obnovi sistemov za ogrevanje so izkoristili ugodne razmere v 

podtalni vodi in pri treh objektih vgradili toplotne črpalke ter 

regulacijske sisteme za ogrevanje vključno s termostatskimi ventili. 

V vseh štirih objektih so zamenjali vsa svetila z najsodobnejšo LED 

razsvetljavo, ki je računalniško regulirana. Inštalirali so tudi strojno 

in programsko opremo za preverjanje rabe energije in za 

obvladovanje nadzora nad dovoljenim izkoriščanjem podtalne 

vode. 

 

Energetska sanacija 

Doma Danice 

Vogrinec Maribor je 

bila sofinancirana v 

višini 3,2 milijona 

evrov, od tega je 

Kohezijski sklad 

prispeval 2,7 

milijona evrov. 

 

 

Izvedena energetska 

sanacija bo prispevala k 

nujni racionalizaciji 

stroškov poslovanja. 

Zagotavljala bo dostopno 

ceno storitev za stanovalce 

in njihove svojce oziroma 

plačnike storitev. Zaradi 

izboljšanja mikroklime v 

domu so se bistveno 

izboljšali tudi pogoji za 

bivanje stanovalcev. 

Foto: arhiv upravičenca 

www.eu-skladi.si


   

 

 

1/2014 

3 

V začetku meseca januarja je bilo uradno predano namenu izven 

nivojsko križanje ceste Ormož - Središče ob Dravi in železniške proge 

Ormož - Murska Sobota - Hodoš v Pušencih.  

 

Projekt je obsegal kar štiri sklope gradbenih del, in sicer izgradnjo 186 

metrov dolgega nadvoza, izgradnjo podhoda pod železniško progo, 

prestavitev glavne ceste v dolžini 880 metrov in ureditev oz. prestavitev 

ter zaščito komunalnih vodov in naprav na celotnem območju posegov. 

Z izgradnjo izven nivojskega križanja ceste in železnice, ukinitvijo nivojskega prehoda ter ustreznejšimi 

tehničnimi elementi ceste se bo prometna varnost izboljšala za vse uporabnike ceste. Obenem pa bo 

zagotovljena večja pretočnost povezovalne ceste in tehnična ustreznost železniške proge Ormož – 

Murska Sobota – Hodoš za hitrost do 160 km/h. Z ukinitvijo nivojskega križanja se bodo znižali stroški 

zamud uporabnikov zaradi čakanja pred zaprtimi zapornicami. Z uresničitvijo projekta pa se bodo 

izboljšale tudi bivalne razmere lokalnega prebivalstva, saj se bo zaradi boljše prometne pretočnosti in 

odprave ozkega grla (čakanje pred spuščenimi zapornicami) zmanjšal tako hrup kot tudi količina 

izpušnih plinov. 

 

 

 

  

Foto: arhiv upravičenca 
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V sklopu Izobraževalnega centra Maribor je bil ustanovljen 

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC), ki je namenjen 

izvajanju praktičnega izobraževanja in usposabljanja za potrebe vzgojno 

izobraževalnega zavoda in gospodarstva. S tehnološkim razvojem se je 

namreč pojavila potreba po visoko strokovno usposobljenem kadru, ki 

ima uporabno znanje in ustrezne spretnosti in veščine za opravljanje 

poklica.  

 

Z namenom uresničevanja poslanstva šole, da zaposleni spremljajo in uresničujejo novosti v stroki in se 

povezujejo s tistimi, ki imajo v slovenskem prostoru pomembno mesto na področju prehrane in živilstva, so 

leta 2011 pristopili k izvedbi projekta "IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR - NAKUP IN 

POSODOBITEV TEHNOLOŠKE OPREME, IZGRADNJA IN OBNOVA  PROSTORA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

MIC“, ki ga je delno sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport.  
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Tako se je uresničila ideja, da bi zraven Učne prodajalne odprli tudi 

slaščičarno in dijakom ter študentom omogočili neposredne 

izkušnje pri prodaji in serviranju slaščic, izdelanih na šoli, predstavili 

novosti na področju pekarstva, slaščičarstva in konditorstva širši 

javnosti ter s tem širili zanimanje za te temeljne poklice, saj hrana, 

pripravljena na zdrav, uravnotežen način postaja vse bolj 

pomembna. 

Sodobno opremljeni prostori omogočajo, da se bodo skupaj s socialnimi partnerji in sodelavci iz podjetij oz. 

organizacij v MIC izvajali različni programi praktičnega izobraževanja ter vseživljenjskega usposabljanja na 

področju živilstva. Medpodjetniški izobraževalni center predstavlja tudi vezni člen med proizvajalci in potrošniki, 

med prodajalci in kupci, med strežnim osebjem in gosti ter tako zagotavlja povezanost strokovnih področij; 

prehrane, živilstva, trgovine, strežbe, aranžerstva ter podjetništva. 

 

Obnovljeni prostori in oprema bodo pripomogli tudi k energetski učinkovitosti in uporabi čistejših, 

okolju prijaznejših tehnologij. Sodobna tehnološka oprema bo med drugim omogočila tudi učinkovito 

izrabo sončne energije pri ogrevanju. Povečan izkoristek sončnih kolektorjev, ki so že postavljeni na 

strehi nad slaščičarskimi delavnicami, bo preko sistema toplotnih zalogovnikov omogočal talno gretje v 

prostorih in segrevanje tehnološke vode. 

 

 

 

 

 

Foto: arhiv upravičenca 
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V Sloveniji zavarovana območja še vedno veljajo za manj 
perspektivna. Ljudje ne poznajo prednosti, ki jih taka območja 
nudijo za inovativne možnosti razvoja dejavnosti, temveč ta 
območja razumevajo kot oviro razvoju. Tako območje je Občina 
Poljčane, ki se ponaša z visoko stopnjo ohranjenosti narave in 
biotske raznovrstnosti. To se odraža v precejšnjem delu ekološko 
pomembnih območij ozemlja v omrežju Nature 2000, zavarovanih 
območjih ter v bogastvu in raznovrstnosti naravnih vrednot.  
 

Zato so med leti 2009 in 2011 uresničili projekt Razvojnega centra narave – faza 1, kjer je glavni dejavnik 

razvoja narava. V okviru projekta so uredili objekt Razvojni center narave in zgradili dve rastlinski čistilni 

napravi z dovodnimi kanali v naselju Podboč in Krasna. V centru, za katerega želijo, da prerase v regionalnega, 

se bodo generirale dejavnosti gospodarjenja na zavarovanih območjih. Celoten projekt je izrazito usmerjen v 

ohranjanje neokrnjene narave in v trajnostni razvoj območja in regije. 

 

V okviru projekta so obnovili starejši objekt v središču Poljčan, ki ima po izvedbi rekonstrukcije 12 

urejenih in ustrezno opremljenih prostorov ter urejeno zunanjost. V objektu Razvojni center narave se 

izvajajo zlasti promocijske dejavnosti, svetovanja o naravi prijaznih projektih in tehnologijah, 

izobraževanja o trajnostnem razvoju ter varovanju narave in izobraževanja o možnosti samooskrbe 

območja. Ena osnovnih nalog centra je motiviranje in vključevanje lokalnega prebivalstva v aktivnosti 

centra ter z usklajenim delovanjem vseh deležnikov okolja dosegati sinergijske učinke projekta. 
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Drugi del projekta je obsegal zgraditev dveh rastlinskih čistilnih 

naprav z dovodnimi kanali v naselju Podboč in Krasna (skupaj za 75 

PE in pripadajočih dovodnih kanalih v skupni dolžini 1015 m). 

Osnovni procesi, ki se v rastlinski čistilni napravi dogajajo so 

absorpcija, mineralizacija, aerobna in anaerobna razgradnja. Glavni 

delež čiščenja prispevajo bakterije, ki živijo na koreninah ali med 

njimi. Rastline uvajajo v substrat kisik in tako ustvarjajo aerobne 

cone. Med aerobnimi conami se nahajajo anaerobne cone. V tako 

mozaično razporejenih področjih s kisikom in brez prihaja do 

razgradnje snovi v odpadni vodi in vgrajevanje v mikrobno maso 

bakterij. Vloga rastlin pa se kaže predvsem v tem, da nudijo s 

svojimi koreninskimi sistemi podlago bakterijam za pritrjanje in 

vgrajujejo mineralizirane snovi v rastlinsko tkivo. Rastlinske čistilne 

naprave so zelo učinkovite pri odstranjevanju usedljivih in 

suspendiranih delcev v onesnaženi vodi. Vendar je to lahko hkrati 

tudi najbolj težaven proces pri njihovi učinkovitosti, ki lahko ogrozi 

njihovo delovanje (pride do zamašitve in do površinskega toka). 

Zato je potreben učinkovit in redno vzdrževan usedalnik oziroma 

greznica. Ob propadu rastlin pozimi se učinkovitost delno zmanjša, 

vendar praviloma ne pade pod 80%. Izguba učinkovitosti pozimi je 

izravnana z dimenzioniranjem večje površine za približno 20%. 

 

Podboč in Krasna sta manjši naselji na 
območju občine Poljčane z visoko stopnjo 
neokrnjene narave. Z rastlinskimi 
čistilnimi napravami je v obeh naseljih 
učinkovito in na naravi prijazen način 
urejeno upravljanje z odpadnimi vodami, 
kar dokazuje, da je lahko neokrnjena 
narava tudi prednost razvoja določenega 
okolja. S čistilnimi napravami so 
vzpostavljeni pogoji za razvoj popolnoma 
novih dejavnosti. 
 

Rezultati izvedenih aktivnosti: 

 Z objektom Razvojni center narave so pridobili 222,10 m2 površine, namenjene za 
promocijo in razvoj območij s posebnimi varstvenimi režimi. 

 Pridobili so dve rastlinski čistilni napravi, ki sta turistično zelo zanimivi, predvsem za to, ker 
gre za inovativen pristop reševanja okoljske problematike ekologije na območju NATURE 
2000. 

 Pridobili so novo delovno mesto za strokovno delavko, ki opravlja naloge povezane s 
turizmom, usmerja ter nudi podporo za izkoriščanje prednosti neokrnjenih naravnih 
danosti.  

 Rastlinski čistilni napravi so povezali s tematsko vzgojno in turistično potjo v dolžini 2 km, ki 
predstavlja inovativne dejavnosti na osnovi sožitja narave in človeka ter povezuje naravno 
in kulturno dediščino na območju Občine Poljčane. 

 

 

 

Foto: arhiv upravičenca 
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Partnerstvo projekta Kompetenčni center EKO - PROFILI (KOC EKO - 

PROFILI) za razvoj kadrov v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter 

ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin, katerega nosilec 

je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, je zaživelo 

v polni meri. V projektu združuje interese 13 podjetij iz dejavnosti 

ravnanja z odpadki in pridobivanja sekundarnih surovin. Njegov 

osnovni namen je znižanje primanjkljaja kompetenc zaposlenih za 

učinkovito izvajanje dela, s čimer se povečuje tudi konkurenčnost in 

uspešnost vključenih podjetij.  

  

Od februarja 2013, ko so pričeli z aktivnostmi, so oblikovali skupni 

kompetenčni model in opredelili ključne kompetence za 5 panožno 

specifičnih poklicnih profilov (operater/prevzemalec odpadkov, 

delavec v zbirnem centru/rokovalec z odpadki, manipulator delovnih 

strojev, pospeševalec prodaje, ekolog/razvojnik). Na podlagi 

izdelanega modela kompetenc so ugotovili vrzeli v znanjih, ki jih 

zaposleni v okviru zgoraj omenjenih poklicnih profilov potrebujejo za 

uspešnejše delo ter v skladu s tem pripravili načrt usposabljanj. 

Trenutno poteka uresničevanje zastavljenega načrta usposabljanj, pri čemer dajejo največji poudarek 

skupnemu razvoju programov t.i. notranjega oz. panožno specifičnega usposabljanja, namenjenega 

izmenjavi in kroženju znanj, izkušenj ter dobrih praks med partnerskimi podjetji. 

 

 

  

http://www.eu-skladi.si/
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Zavedajo se, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, zato je 

pomembno vlagati njihov v razvoj, jih spodbujati in motivirati, da 

svoje znanje nenehno izpopolnjujejo. Doslej se je usposabljalo skupno 

184 zaposlenih, do konca projekta (avgust 2015) načrtujejo 572 

vključenih zaposlenih, kar znaša skoraj polovico zaposlenih. 

 

S projektom KOC EKO – PROFILI si prizadevajo za: 

- učinkovitejšo rabo in predelavo odpadkov, pridobivanje 

alternativnih virov; 

- večjo konkurenčnost partnerskih podjetij; 

- storitve prilagojene okoljskim standardom, zahtevam trga in 

potrebam uporabnikov; 

- ohranjanje okolja in zagotavljanje trajnostnega razvoja. 

 

 

 

Uspešnost projekta pa je odvisna predvsem od zdravega partnerskega 

sodelovanja. Verjamejo, da bodo s projektom KOC EKO PROFILI 

upravičili in oplemenitili vsak evro, ki je partnerstvu dodeljen za razvoj 

kadrov. Le s skupnimi močmi in kompetentnimi zaposlenimi je 

mogoče slediti razvojnim trendom na področju ravnanja z odpadki in 

pridobivanja sekundarnih surovin, se prilagoditi vedno zahtevnejšim 

pogojem trgov ter storitve čim bolj približati uporabnikom. 

 

 

 

Foto: arhiv upravičenca 
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V aprilu 2013 so bile izdane odločbe o dodelitvi sredstev za projekte 

»Nove karierne perspektive«. Projekti so usmerjeni h krepitvi 

človeškega kapitala, k ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju 

zaposljivosti mladih oseb s področja kulture, krepitvi inovativnosti in 

konkurenčnosti, učinkovitosti delovanja kulturnega sektorja ter 

spodbujanju vseživljenjskega izobraževanja. Projekte je pripravilo 

Ministrstvo za kulturo skupaj s štirimi nacionalnimi javnimi zavodi s 

področja glasbe in uprizoritvene umetnosti (Slovensko narodno 

gledališče Opera in balet Ljubljana, Slovenska filharmonija in Slovenski 

komorni zbor, Slovensko narodno gledališče Maribor – Drama, Opera, 

Balet in Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana). 

Namen projekta je usposabljanje s prenosom znanj na mlade. 

Vključevali bodo določene profile v delo javnega zavoda in za določena 

delovna mesta zagotavljali usposabljanje in izobraževanje. 

Ustvarjalcem bodo omogočili tudi pridobivanje delovnih izkušenj in 

referenc tako v Sloveniji kot v tujini. 

 

V tokratni številki bolj podrobno predstavljamo projekt Slovenskega 

narodnega gledališča Maribor – Drama, Opera, Balet. 

Cilji: 

-  ustvarjanje novih in ohranjanje 

obstoječih samozaposlitvenih 

možnosti na področju kulture,  

- vključevanje in spodbujanje mladih 

do 37 let k novim zaposlitvenim ter 

samozaposlitvenim možnostim na 

področju kulture in s tem 

spodbujanje socialne vključenosti, 

kar bo usmerjeno k prednostni 

usmeritvi ranljivih družbenih skupin 

na področju kulture,  

- dvig in krepitev usposobljenosti 

samozaposljivosti po preteku tega 

projekta, 

- usposabljanje mladih s prenosom 

znanja na mlade ter 

- izboljšanje dostopnosti kulturnih 

dobrin in storitev preko sodelovanja 

brezposelnih ter samozaposlenih 

mladih umetnikov. 

 

 

 

 

Skupna okvirna višina sredstev za vse projekte je 1.290.447,00 evrov, 

od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 % vrednosti. 

 

Slovensko narodno gledališča Maribor – Drama, Opera, 
Balet je gostovalo v Cankarjevem domu s svetovno znano 
opero Giuseppe Verdija AIDA, kjer so v okviru projekta 
angažirali sedem umetnikov. 

 

Foto: Nena Dokuzov, Nataša Rojšek 
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa 
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je v 
mesecu januarju izdalo naslednjo odločbo:  

 

 

Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Rekonstrukcija glavne ceste 

G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin, III. in IV. Odsek«. S projektom v 

skupni vrednosti 9,7 milijona evrov, za katerega bo dobrih 8 

milijonov evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, se bo 

izboljšala cestna infrastruktura na tem območju. 

Cesta poteka ob desnem bregu reke Idrijce v dolini, ki jo je reka 

izklesala med planotami Tolminskega in Kanalskega Loma, Šentviške 

gore in Šebrelj. Na omenjenem odseku je stanje tehničnih elementov 

ceste izredno slabo, kar posledično pomeni slabo prometno varnost. V 

prihodnje bo zaradi povečanega potniškega in tovornega prometa to 

predstavljalo še večjo nevarnost za življenje in zdravje ljudi. 

V okviru projekta bodo izvedeni rekonstrukcija ceste v dolžini 3.996 m, 

6 premostitvenih objektov, oporni zidovi v dolžini 2.019 m, avtobusna 

postajališča (3 pari) in ureditev brežin v dolžini 1030 m. 

S to naložbo bodo izboljšane tehnične in vozne lastnosti ceste ter 

posledično tudi prometna varnost vseh udeležencev v prometu. Z 

ureditvijo omenjenega cestnega odseka se bodo izboljšale razmere 

tudi z vidika vplivov na bivalno okolje, saj se bo izboljšala kakovost 

zraka, delno pa se bo zmanjšala tudi obremenitev s hrupom. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

 

Foto: Simon Škvor 
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Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje 

v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH 

PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013 

Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma 

projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za 

spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 

2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno 

raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z 

namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, 

materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja 

izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, 

ki s pridobivanjem  oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in 

trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke 

značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje. 

Razpisana vrednost sredstev je 30.000.000,00 EUR. 

Roki za prispetje prijav: 

- 14. 02. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na tretjem odpiranju. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

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 6. 3. 2014, morebitni 

ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT najmanj 45 dni 

pred datumom oddaje vloge.  

 

Več informacij na naslednji povezavi.  
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http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-SPREMEMBA-IN-DOPOLNITEV---Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijav-in-sodelovanje-v-PROGRAMU-ZA-SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETI
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-lesno-biomaso-za-obdobje-905/
http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 

  

1/2014 

Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in 

državljanskih kompetenc mladih 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v 

mladinskem sektorju namenjenih razvoju socialnih in državljanskih 

kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko 

utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij - širjenje 

organizacijskih enot na lokalni ravni, vzpostavljanje lokalne mreže 

informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje 

nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali 

krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati 

trenutno stanje. 

 

Razpisana sredstva: 800.000,00 EUR. 

Rok za oddajo vloge je 11. 2. 2014 do 12. ure.  

Več informacij na naslednji povezavi. 

NOVO 

Javni razpis za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije 

Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki jim sklad na 

podlagi javnega razpisa prizna sposobnost za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in jih uvrsti na seznam 

izvajalcev VKO. 

Rok za oddajo vloge je 1. 3. 2014. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«  

 
Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva za mlade, iskalce 

prve zaposlitve. Namen javnega povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k 

večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev. 

 

Razpisana sredstva: 2.994.000,00 EUR. 

 

Ponudbo lahko ponudniki vložijo  do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 1. 2014. 

 

Več informacij na naslednji povezavi. 

Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem 

mestu, institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK, spodbujanje 

samozaposlovanja) 
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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=1329
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/sprememba-javnega-povabila-mentorstvo-za-mlade/
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

1/2014 

V decembru so bili sprejeti nekateri dokumenti povezani z izvajanjem 
Evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju 2014-
2020. 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. 
 
V Sloveniji še vedno potekajo različne aktivnosti v luči priprav 
slovenskih dokumentov kot podlage za črpanje evropskih sredstev v 
obdobju 2014-2020, zato spremljajte spletno stran www.eu-skladi.si 
in www.mgrt.gov.si.  

Zanimive in aktualne oddaje Prava ideja si lahko ogledate vsak četrtek ob 
21:30 na TVS 1. Arhiv oddaj, ki jih sofinancira tudi Evropska unija, si lahko 
ogledate tukaj. 

Obveščamo vas, da si na naslednjih povezavah lahko pogledate razpise Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Evropskega sklada za 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 obvescanje-tp.mgrt@gov.si. 

 

 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek 

Lektorirala: 

Nataša Kogej 

 

Vabilo na posvet : Ustvarjanje podpornega okolja v občinah za razvoj socialnega podjetništva in drugih oblik 

kreiranja delovnih mest, ki bo v torek 4. februarja 2014 s pričetkom ob 9. uri v prostorih hotela Austria Trend 

(dvorana Horus), Dunajska cesta 154, Ljubljana. 

Več informacij na naslednji povezavi. 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
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:obvescanje-tp.mgrt@gov.si
http://www.skupnostobcin.si/sos/napovednik_dogodkov/dogodek/article/ustvarjanje-podpornega-okolja-v-obcinah-za-razvoj-socialneg/2/neste/0/index.html?tx_ttnews%5Bmode%5D=1&cHash=58d28f9c9ab1b7c60aa0ffce30a8c5c5
http://www.eu-skladi.si/

