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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. Prvih deset, ki bodo poslali predloge 
projektov, prejmejo tudi simbolične nagrade. 
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 Zasavski 

regiji sofinanciranih več kot 

100 različnih projektov v 

vrednosti slabih 58 milijonov 

evrov. V to niso vključeni 

projekti, ki so imeli vpliv na 

celotno državo ali projekti, ki 

so vplivali na več regij. 

Regija Posavskega hribovja je 

po površini (264 km2) in 

številu prebivalcev najmanjša 

slovenska regija, hkrati pa je 

druga najgosteje naseljena 

regija v državi. V njej živi več 

kot 44.000 prebivalcev v 3 

občinah. 
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Vir podatka: seznam upravičencev, 07.08. 2014 

           Zasavska regija v številkah 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Posavsko_hribovje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Povr%C5%A1ina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prebivalstvo
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Foto: arhiv upravičenca 

                   Predstavitev projektov ESS

 
Mrežo MREST sestavljajo predstavniki nevladnih 
organizacij delujočih na področju Zasavja. Gre za 
regionalno stičišče, ki nevladnim organizacijam nudi 
strokovno, administrativno in tehnično pomoč pri 
informiranju, usposabljanju, svetovanju, vrednotenju 
programov in projektov, pridobivanju finančnih sredstev, 
povezovanju, krepitvi dialoga z drugimi ustanovami, 
lobiranju, ugodnejšem dostopanju do storitev, promociji, 
stikih z javnostmi in mediaciji. 
 

Glavni cilji: 
- postati vodilno regionalno stičišče nevladnih 

organizacij v zasavski regiji, 
- povečati prepoznavnost regionalnega stičišča in 

nevladnega sektorja v regiji, 
- zagotoviti ustrezno podporno okolje za uspešno 

delovanje nevladnih organizacij,  
- okrepiti sodelovanje in povezovanje nevladnih 

organizacij v regiji s posebnim poudarkom na 
mednarodnem sodelovanju, 

- podpirati zagovorništvo, civilni dialog in skupne 
akcije nevladnih organizacij.  

 

 

Namen projekta MREST je informiranje nevladnih 

organizacij, ključnih deležnikov in javnosti, povezovanje in 

sodelovanje nevladnih organizacij, vplivanje na javne 

politike, nudenje podpore nevladnim organizacijam, 

razvijanje novih proizvodov zanje, priprava strateških 

dokumentov, spodbujanje dialoga ter ozaveščanje javnosti 

o pomenu nevladnih organizacij in nevladnega sektorja. 

Projekt bo s svojo vsebino in aktivnostmi skušal doseči, da 

bodo nevladne organizacije na regionalni in lokalni ravni 

delovale aktivno  in usklajeno. S povezovanjem nevladnih 

organizacij in boljšim medsebojnim sodelovanjem se 

povečuje pretok informacij, znanja in veščin, vzpostavlja se 

aktivno sodelovanje z državnimi organi, gospodarstvom, 

mediji, javno upravo in širšo javnostjo. Projekt spodbuja in 

podpira povezovanje nevladnih organizacij, omogoča 

aktivnejši razvoj nevladnega sektorja, spodbuja reševanje 

problemov in povečuje vpliv na zunanje dejavnike, ki  so 

pomembni za položaj in delovanje nevladnih organizacij. 

Tako bo vzpostavljeno spodbudno okolje za sodelovanje 
nevladnih organizacij, pri čemer bodo te pridobile ustrezna 
znanja, izmenjavale izkušnje ter spoznale primere dobrih 
praks, kar bo vodilo k boljšemu, aktivnejšemu in 
učinkovitejšemu delovanju nevladnih organizacij v regiji.  
 

    

    

  Projekt MREST 

 

 

Višina sredstev projekta, 

ki se sofinancira s 

sredstvi Evropskega 

socialnega sklada je 

185.706,63 EUR. 

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


                   Predstavitev projektov ESS  
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S projektom želijo povezati gospodarske družbe, ki delujejo 
pretežno na področju steklarstva in z njim povezanih 
dejavnosti. Znotraj partnerstva so nadgradili specifične 
kompetence, ki jih ni mogoče pridobiti iz šolskega sistema in 
tudi ne preko tržnih ponudb. Dolgoročno želijo zagotoviti, da 
bo steklarstvo v Slovenji kljub globalizacijskim tokovom 
ohranjalo svojo konkurenčnost. 
 

  Kompetenčni center za razvoj kadrov v steklarstvu 

 

 

Steklarna Hrastnik d.d. se je konec septembra 2010 prijavila 
na javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 
do 2013, ki ga je objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije. Poleg vodilnega partnerja Steklarne Hrastnik v 
projektu sodeluje še devet podjetij, ki pretežno delujejo na 
področju steklarstva. 
 

Foto: arhiv upravičenca 

 

 

 

 

Glavni namen projekta je bil dvigniti raven 
kompetentnosti zaposlenih, ki delujejo v steklarstvu in 
povezanih panogah, ter omogočiti njihov osebni 
razvoj, posledično pa prispevati h konkurenčnosti 
vključenih podjetij ter razvitosti steklarske panoge. 
 

 

 
Vrednost 

projekta:  

208.185,00 

EUR 

ESS delež: 

176.957,00 

EUR 

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

 

Več na http://www.rcr-zasavje.si/. 

.  

 

Cilji projekta so zagotavljanje 
podpore mladim z višjo in visoko 
izobrazbo, zlasti v obliki 
usposabljanja, ustvarjanje novih 
delovnih mest v podjetništvu ter 
zaposlovanje mladih. Ciljna skupina 
so osebe, izbrane na podlagi javnega 
poziva, ki imajo višjo, visoko 
izobrazbo, magistrski ali doktorski 
naziv in so vpisane v evidenco 
brezposelnih oseb. Kandidati v 
obdobju petih mesecev na podlagi 
identificiranih podjetniških idej 
individualno ali v skupinah razvijajo 
podjetniške ideje s ciljem 
samozaposlitve, zaposlitve v svojem 
podjetju ali zaposlitve pri drugih 
delodajalcih. V tem obdobju morajo 
pripraviti poslovni načrt bodočega 
podjetja oz. druge pravne oblike, 
medtem ko se bo njihova uspešnost 
spremljala v obdobju enega leta po 
zaključku usposabljanja. 
 

V projektu sodelujoči udeleženci so 

ustanovili tudi klub Podjetno v svet 

podjetništva, kjer komunicirajo preko 

facebooka. Udeleženci vsake skupine se 

srečajo tudi na vsaj eni konferenci, kjer 

izkoristijo možnost dopolnjevanja svojih 

idej, oblikovanja svoje ponudbe ali drugih 

oblik sodelovanja. Klub bo za vsako 

skupino pridobival nove aktivne člane, saj 

je nova dodana vrednost projekta v 

mreženju in nadgradnji prvotnih 

podjetniških podjemov, ki lahko 

prerastejo v dolgoročno sodelovanje ter 

komplementiranje ponudbe in tako 

omogočajo boljše poslovanje bodočih 

podjetij. Projekt poteka po vseh 

regionalnih razvojnih agencijah, katerih 

koordinator je Regionalni center za razvoj 

Zasavje. 

 

  Podjetno v svet podjetništva 

 

 

                  Predstavitev projektov ESS  

Vrednost 

projekta:  

3.888.354,00 

EUR 

ESS delež: 

3.305.101,00 

EUR 

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


REZKALNI IN OBDELOVALNI STROJI TER MERILNI SISTEM 
V podjetju se je porodila poslovna ideja združiti 
programsko opremo v celovit sistem za opravljanje 
meritev. Zasnovali so orodjarno, v kateri so sami 
izdelovali prototipe, ki naj bi bil namenjeni oddaji serije v 
proizvodnjo podizvajalcem. Zaradi čakalnih dob so bili 
omejeni s količino izdelkov, ki jih je bilo moč izdelati, zato 
so odločili ustvariti maloserijsko proizvodnjo s pomočjo 
numerično krmiljenih strojev. S sofinanciranjem so ta cilj 
dosegli veliko hitreje in v kratkem času povečali 
proizvodne kapacitete, zaposlili nove sodelavce ter 
ponesli podjetje na višji nivo. Projekt je poleg strojev 
omogočil tudi nakup gravirnega stroja in merilnega 
sistema, ki sta zagotovila končni dizajn in kalibracijo. 
 

PROGRAM DELA MLADEGA RAZISKOVALCA IZ 
GOSPODARSTVA - MR-9 
Sodelavec v podjetju Tomaž Kos je s svojim doktorskim 
študijem, financiranim s strani EU, predstavil nove 
dosežke na področju merjenja in opravljanja testiranj. 
Razvil je povsem nov pristop k blokovni izgradnji testa, 
pa tudi avtomatskega razhroščevanja računalniške kode 
in sestavljenih testov. Celotna Dewesoft programska 
koda, ki jo do danes sestavlja preko 1 mio vrstic zapisa je 
vse bolj avtomatsko preverjena z uporabo Sekvencerja, 
ki je produkt sofinanciranega projekta. 
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     Dewesoft 

 

 

 

 

 

Podjetje Dewesoft je postalo znano leta 2006, ko je bilo 
izbrano za izdelavo programske opreme na merilnih 
instrumentih za spremljanje plovil vesoljske agencije Nasa. 
Danes velja za vodilnega svetovnega proizvajalca merilnih 
inštrumentov in opravlja meritve v avtomobilski, vesoljski in 
obrambni industriji, na področju transporta ter v splošni 
industriji. Z dobro načrtovanim razvojem, ki ga je zasnoval dr. 
Jure Knez, in strojnim parkom, ki so ga zgradili tudi s pomočjo 
sredstev EU, Dewesoft danes zaposluje 33 ljudi in dosega letni 
promet v višini 6,6 mio EUR. V prihodnje si želijo zgraditi novo 
linijo za proizvodnjo merilnikov serije Titan, katere zasnova 
predstavlja revolucijo v merilni tehniki. 
 

Foto: arhiv upravičenca 

                   Predstavitev projektov ESS in ESRR 

OPREMA ZA IZDELAVO MERILNEGA INŠTRUMENTA DEWE 43 
Merilni inštrument DEWE-43, oprema za njegovo izdelavo je 
bila sofinancirana s sredstvi EU, je bil izbran za najboljši 
izdelek leta s strani NASA Tech Briefs magazine. Prodanih jih 
je bilo že več kot 2000. 
 

Vrednost 

projektov:  

436.202,00 

EUR 

ESS delež: 

131.765,00 

EUR 

ESRR delež: 

239.006,00 

EUR 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Glavni cilj projekta je bil vzpostavitev sistema turističnega razvoja, ki bo Zasavje postavil na turistični zemljevid kot turistično 
destinacijo. 
Glavne aktivnosti projekta so bile: 
1. vzpostavitev organizacije za razvoj turizma (3 nove zaposlitve), 
2. priprava in izvedba enotnega koncepta trženja (organizacija okrog 40 dogodkov v regiji in širše, mednarodni sejmi in 
konference), 
3. razvijanje blagovne znamke in njenih standardov, 
4. priprava novih turističnih produktov in njihovo trženje (industrijska dediščina, pokrajina, šport, festivali, delavnice za 
otroke), 
5. priprava in izvedba usposabljanj ter svetovanj, 
6. priprava analiz, strokovnih študij, ureditev baze podatkov. 
 

 

Foto: arhiv upravičenca 

                 Predstavitev projekta ESRR 
 Projekt v »3« krasne 

 

 

 

 

 ESRR delež: 

382.500,00 

EUR 

Vrednost 

projekta:  

450.000,00 EUR 

http://www.eu-skladi.si/
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 z namenom Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju 
razvoja podjetništva med mladimi. Vrednost projekta je 600.000 evrov, 
Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov oz. 510.000 evrov. 

Več informacij na naslednji povezavi.   

2. 
Za program Zdrav življenjski slog 2014-2015. Program bo dodatno spodbudil 

osnovnošolske otroke, ki niso vključeni v kakovostni in vrhunski šport, k 

športni dejavnosti in pomagal odpravljati posledice negativnih vplivov 

sedenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, 

odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). Znesek, do katerega se 

sofinancirajo upravičeni stroški izvajanja programa, znaša 2.100.000,00 

evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov oz. 1.785.000,00 

evrov.  

Več informacij na naslednji povezavi. 

3.  
Za program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev, ki ga bo izvajal Center 
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Skupna višina nepovratnih 
sredstev, ki bo v letih 2014 in 2015 namenjena izvedbi projekta, je 481.000 
evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti ali 
408.850 evrov. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

4. 
Za projekt ePolicist. Njegov namen je razviti celovito mobilno rešitev, ki bo 
policistom omogočala izvedbo preverjanj oseb, vozil in listin v evidencah na 
prenosni mobilni napravi na terenu, izvedbo celotnega postopka izdajanja 
plačilnega naloga ter drugih postopkov s področja prometne varnosti na 
prenosni mobilni napravi na terenu v stoječem policijske vozilu oz njegovi 
neposredni okolici. Za projekt v vrednost 1.243.505,00 evrov bo Evropski 
socialni sklad prispeval 85 odstotkov oz. 1.056.979,25 evrov. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

5. 
Za projekt Obnova laboratorija za konstrukcije, ki ga bo izvajal Zavod za 

gradbeništvo Slovenije. Projekt, v okviru projekta bodo zagotovljeni novi, 

zadovoljivi prostori Laboratorija za konstrukcije, je vreden slabega 1,9 

milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval nekaj manj kot 

1,5 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/s-pomojo-evropskih-sredstev-do-boljega-povezovanja-ol-z-gospodarstvom#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-krepitev-zdravega-ivljenjskega-sloga-osnovnoolskih-otrok#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-dvig-poklicnih-kompetenc-uiteljev#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-epolicista
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-obnovo-laboratorija-zavoda-za-gradbenitvo#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:  2.500.000,00 EUR 

Rok za oddajo vlog:  14. 8. 2014 do 15.00 

Več informacij:  http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/ 

 

 

 

 

 

Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-
2015 
 

 

 

 

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.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/
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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    

 Publikacije

Sejem socialnih podjetij Sejem pridne roke 2014 

 

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.  

Brošuro, v kateri so na voljo izsledki/povzetki konference »Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve«  je dostopna  tukaj. 

 

Ugotavljanje sposobnosti inženirjev pri javnem naročanju gradenj in storitev 

 

Vabimo vas, da se udeležite sejma socialnih podjetij Pridne roke 2014, ki bo potekal v petek 15. in soboto 16. avgusta 2014, v 

starem mestnem jedru slikovitega mesta cvetja in vina Slovenskih Konjic. Sejem je namenjen promociji socialnih podjetij in 

zadrug, predstavitvi primerov dobrih praks socialnega podjetništva in zadružništva v slovenskih občinah, promociji lokalnih 

akcijskih skupin, razvoja podeželja, turističnih društev in turističnih informacijskih centrov. Sejem organizirata Slovenski forum 

socialnega podjetništva in Javna agencija Spirit Slovenija, s finančno podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti Republike Slovenije. 

Več informacij 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. 

Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve 

 

Panorama 

 

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://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/arsproma_afront_brosura-web.pdf
http://fsp.si/vabilo-na-sejem-socialnih-podjetij-sejem-pridne-roke-2014
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


 

 

 

 

 

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   
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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. 

 

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

