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Evropska sredstva za Usposabljanje 

strokovnih delavcev v športu in programe 

Popestrimo šolo  

 

 

 Foto natečaj 

Evropska sredstva za 

»Pametni računalnik«, ki 

opozarja pred nevarnimi 

vremenskimi dogodki 

 

Evropska sredstva za 

novogradnjo fakultet FKKT in FRI 

 

O
b
v
e
stila

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/foto-nateaj-2013-evropa-skozi-moj-objektiv-1#c1=News%20Item&c1=novica
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Za šolstvo in izobraževanje je v programskem obdobju 2007-
2013 namenjenih dobrih 255,6 milijona EUR iz Operativnega 
programa razvoja človeških virov (OP RČV) in dobrih 140,5 
milijona EUR iz Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov (OP RR), kar je vsega skupaj dobrih 396 
milijonov EUR ali dobrih 9% vseh evropskih sredstev 
namenjenih za to obdobje. Poleg tega je bilo za energetsko 
sanacijo stavb s področja vzgoje in izobraževanja namenjenih 
približno 15 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada. 

 
 

Foto: Matevž Kostanjšek 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.facebook.com/EUSkladi
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Evropska sredstva za novogradnjo fakultet FKKT in FRI 

 
Namen projekta je z 

novogradnjo Fakultete za 

kemijo in kemijsko tehnologijo 

(FKKT) ter Fakultete za 

računalništvo in informatiko 

(FRI) zagotoviti ustrezne 

prostorske pogoje (v velikosti 

45.200 m2) za izvajanje 

obstoječih in perspektivnih 

študijskih programov na 

področju kemije, kemijske 

tehnologije, računalništva in 

informatike. S tem bo na vseh 

omenjenih področjih okrepljena 

raziskovalna dejavnost in 

vzpostavljeno izobraževalno-

raziskovalno središče 

nacionalnega pomena, ki bo 

poleg izobražene in strokovno 

usposobljene delovne sile 

ustvarjalo dvosmerni pretok 

znanja ter ustvarilo pogoje za 

intenzivnejše mednarodne 

izmenjave visokošolskih 

učiteljev in raziskovalcev. Z 

dokončanim projektom se bodo 

ustvarili pogoji za oblikovanje 

naravoslovno-tehniškega 

kampusa po zgledu najboljših 

univerz v Evropi. 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA ESRR 

Obe fakulteti  bosta prenovljeni 

in preseljeni v nove prostore, 

kar bo omogočilo povečanje 

deleža vpisanih študentov 

naravoslovja in tehnike glede na 

celotno populacijo. V okviru 

projekta bo ustvarjenih 6 

strokovno-tehničnih delovnih 

mest (projektna pisarna),pet let 

po njegovem zaključku pa je 

predvidenih dodatnih 45 

delovnih mest za visokošolske 

učitelje, asistente, raziskovalce 

in tehnično-administrativno 

osebje. 

Investicijski program predvideva izgradnjo dveh stavb, po eno za vsako fakulteto, 
ki bosta s steklenimi mostovi povezani prek osrednje stavbe v obliki črke X, ki 
predstavlja stičišče večjih dogajanj. FKKT bo namenjeno 16.620,84 m2 površine, 
FRI 9.245,31 m2, skupni objekt X pa bo obsegal 3.987,06 m2. 

 

 

Novogradnja fakultet FKKT in FRI je 

največji projekt sofinanciran v okviru 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Prenos gradnje v živo si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

Vizualizacija objekta pa je možna tukaj.  

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://212.235.188.106:443/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QkQn_Y1tsFo
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Projekt ima zastavljene široke cilje na različnih področjih: 

1. Razvojno-raziskovalno področje  
 Zagotovitev infrastrukturnega centra za še uspešnejše vključevanje v Evropsko raziskovalno okolje  (ERA) preko 

vključevanja v velike evropske in mednarodne raziskovalne projekte.  
 Povečanje sodelovanja – sinergije med inštitucijami z istega področja in drugih področij.   
 Vzpostavitev raziskovalno-razvojnih centrov za regije vzhodnega Balkana, podonavske iniciative in 

Euromediterana.  
 Zagotovitev pogojev za delovanje kompetenčnih centrov. 
 Povečanje možnosti za prenos znanja in sodelovanja z gospodarstvom ter javnim sektorjem, in sicer s skupnim 

vlaganjem in uporabo najsodobnejše raziskovalne opreme oziroma infrastrukture. 
2. Izobraževalno področje  

 Dvig kakovosti in učinkovitosti izobraževanja na prvi in drugi stopnji.  
 Zagotovitev pogojev za dvig kakovosti doktorskega študija in večje sodelovanje podiplomskih študentov v 

raziskavah z gospodarstvom ali zanj. 
 Zagotovitev pogojev za večjo internacionalizacijo (več mobilnosti študentov, diplomantov, učiteljev in 

raziskovalcev dvosmerno, predvsem v različnih EU-shemah), oblikovanje skupnih programov in poletno šolo.  
 Omogočiti izobraževanje »ranljivim« skupinam (skupine s posebnimi potrebami zaradi socialno-ekonomskega 

stanja, psihofizičnih stanj, spola, etnične pripadnosti ipd.).  
 Omogočiti pogoje za izvajanje programov vseživljenjskega učenja.  

3. Skupni in splošni cilji  
 Zagotoviti pogoje za mednarodno akreditacijo v strokovnih, izobraževalnih združenjih (FEANI; ECTN) zaradi 

zagotovitve mednarodne primerljivosti diplom in kompetenc diplomantov.  
 Trajno rešiti problem varnostno-tehnične ustreznosti kakovosti delovnih prostorov in tako odpraviti požarno 

nevarnost in v skladu s predpisi varstva pri delu ter varovanja zdravja pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega 
procesa ter vplivov na okolje.  

 

Širše gledano bo imela naložba ekonomski učinek tudi na prebivalstvo v 

neposredni okolici, pričakovano se namreč lahko poveča vrednost njihovih 

nepremičnin, ki jih bodo lahko oddali v najem študentom ali gostujočim 

profesorjem, ustvarjenje pa bodo tudi nove možnosti zaposlitev in opravljanja 

dejavnosti v spremljajočih prostorih (kavarna in restavracija, konferenčni 

dogodki ipd.). 

http://www.facebook.com/EUSkladi
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PREDSTAVITEV PROJEKTA KS 

Agencija RS za okolje (ARSO) je 10. 7. 2014 na svojem sedežu v 

Ljubljani predstavila nov zelo zmogljiv računalnik, ki je 

namenjen analiziranju zbranih podatkov in poganjanju 

zahtevnih modelov za napovedovanje ter opozarjanje pred 

nevarnimi vremenskimi dogodki in z njimi povezanimi 

hidrološkimi stanji. Nakup računalnika, ki je po navedbah 

agencije eden najzmogljivejših tovrstnih računalnikov v 

Sloveniji, so opravili v okviru Nadgradnje sistema za spremljanje 

in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji, krajše 

poimenovanega BOBER (Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke 

Rešitve). Projekt, ki je vreden približno 33 milijonov evrov, bo 

v višini 27,7 milijona evrov sofinancirala Evropska unija iz 

Kohezijskega sklada. 

Temeljni cilj projekta je zagotoviti zanesljive, kakovostne in 

prostorsko reprezentativne meteorološke in hidrološke meritve, 

ki bodo omogočile celovito spremljanje in analiziranje stanja 

vodnega okolja v Sloveniji ter natančnejše in zanesljivejše 

napovedovanje izrednih pojavov v okolju. Na prvem mestu pri 

tem je zagotavljanje varnosti in varovanje življenj, lastnine in 

naravnega okolja. Pravočasne in dovolj natančne napovedi so 

namreč možne le s pomočjo dobrih numeričnih modelov za opis 

dogajanja v okolju, ki nas obdaja, in računalnikov, ki zmorejo 

dovolj hitro opraviti dovolj računskih korakov, ki vodijo do 

končnega rezultata. Izračuni so toliko boljši, kolikor več je 

vhodnih podatkov, kolikor podrobnejšo prostorsko mrežo imamo 

in kolikor krajše časovne korake uporabljamo pri računanju. 

Velika množica podatkov in potrebnih računskih korakov pa 

zahteva zmogljive računalnike, če želimo do rezultatov v 

razumnem času. 

 

Osrednji cilj projekta BOBER je izboljšanje kakovosti 

življenja slovenskih državljanov z boljšim varstvom 

pred poplavami, bolj varno oskrbo s pitno vodo in 

boljšimi možnostmi za razvoj gospodarskih dejavnosti, 

kot so kmetijstvo, živilska industrija, energija ali 

promet, saj se bodo vodni viri uporabljali na bolj 

trajnosten način. S projektom bo izboljšano 

spremljanje vodnega okolja, boljše poznavanje in 

ocenjevanje vodnega okolja v Sloveniji ter zanesljive 

hidrološke in meteorološke napovedi, ki bodo 

dolgoročno omogočile natančnejše napovedi izrednih 

hidroloških razmer ter celovitejšo zaščito in ohranjanje 

vodnih virov. 

 

Sodobni računalniki ARSU omogočajo tudi povezavo 

vremenskega dogajanja s posledicami, ki jih imajo 

vremenski dogodki, na primer modeliranje pretokov 

rek ali pa predvideno stopnjevanje suše, ki ni odvisno 

zgolj od količine padavin, ampak tudi od temperature, 

osončenosti in vetra. Z njimi lahko računamo tudi, kaj 

se bo z našim podnebjem dogajalo v prihodnje, in 

ocenjujemo, kakšne bodo posledice posegov v okolje 

za razmere v okolju, v katerem živimo. 

 

 

»Pametni računalnik« za opozarjanje pred nevarnimi 

vremenskimi dogodki 

 

Foto: Nataša Kogej 

Foto: Nataša Kogej 

Foto: arhiv 24ur 

http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESS 

Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 

 2011, 2012, 2013 in 2014

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izvaja program 

»Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 

2012, 2013 in 2014«, s katerim želi prispevati k povečanju 

pestrosti in prožnosti ponudbe aktivnosti za učence predvsem v 

lokalnem okolju, spodbujanju vseživljenjskega učenja, krepitvi 

ključnih kompetenc učencev ter posledično k višjemu standardu 

vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli. 

Namen programa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli na individualne 

potrebe učencev ter hkrati povečati sposobnost šole, da se na 

spremembe v lokalnem okolju hitro odzove. Program spodbuja 

uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru 

katerih učitelji izvajajo dejavnosti, ki prispevajo k razvoju 

ključnih kompetenc, še posebej na področju naravoslovja, 

tehnike in tujih jezikov, doseganju boljših učnih dosežkov 

učencev ter njihovem uspešnejšem vključevanju v socialno 

okolje. Šole imajo tako možnost, da se v obliki individualnega 

ali skupinskega dela v večji meri posvetijo vzgojno-

izobraževalnim potrebam učencev, zlasti otrokom z učnimi 

težavami, otrokom iz ranljivih skupin ali s posebnimi 

nadarjenostmi. Na ta način jim omogočijo,  da tudi v okoljih, 

kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo.  

Program spodbuja in  podpira tudi sodelovanje med šolami. 

 

 

V okviru programa sta bila objavljena dva javna razpisa, prvi za 

šolsko leto 2011/2012 in drugi za šolski leti 2012/2013 in 

2013/2014. Na obeh razpisih so sredstva v višini 4,2 milijona 

evrov namenjena izvajanju tistih vrst aktivnosti, ki prispevajo k 

višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, 

niso del rednega izobraževalnega programa ter se ne financirajo 

iz javnih sredstev.  
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Usposabljanje strokovnih delavcev v športu  

 
Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2011, 2012, 

2013 in 2014 je nadaljevanje istoimenskega projekta, ki je potekal v 

letih 2009, 2010 in 2011. Gre za izvajanje usposabljanj in licenčnih 

seminarjev v obliki tečaja, kjer si udeleženci pridobijo naziv za 

strokovno delo v športu, bodisi v vzgojno-izobraževalni smeri, bodisi v 

strokovno-organizacijskem delu. 

in 2014 je nadaljevanje istoimenskega projekta, ki je potekal v letih 2009, 

V aktualnem projektu sodeluje 51 partnerjev, v veliki večini nacionalne 

panožne športne zveze ter nekaj športnih organizacij. Projekt zajema 72 

športnih panog, 246 različnih programov usposabljanja, od katerih jih kar 

110 še ni bilo financiranih s strani evropskih socialnih skladov in 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V projektu so trije 

konzorcijski partnerji OKS-OLIMP, d.o.o. (poslovodečikonzorcijski 

partner), Planinska zveza Slovenije ter Twirling zveza Slovenije. 

 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 

2.973.654,00 EUR, od tega prispeva Evropski socialni sklad 85% ali 

2.527.605,90 EUR.  Glavni cilj projekta je usposobiti in licencirati 

posameznike in jim s tem omogočiti boljše možnosti za delo v športu. 

Glavna prednost je brezplačnost vseh programov usposabljanja in 

licenčnih seminarjev, kar pomeni, da so dostopni praktično vsem 

posameznikom, željnim dodatnega usposabljanja ali poglobitve svojega 

trenerskega znanja ter sposobnosti. Poleg dejstva, da so dogodki 

brezplačni, so prednosti projekta tudi v: 

 Regijski razpršenosti (usposabljanja in licenčni seminarji se 

izvajajo v vseh regijah Slovenije), 

 Dvigu kakovosti (predavajo tudi tuji priznani strokovnjaki, 

udeleženci prejmejo strokovno literaturo kot podporo pri 

njihovem usposabljanju poleg tega pa tudi  različne športne 

pripomočke, usposabljanja se izvajajo v za to najbolj primernih 

prostorih, itd.), 

 Izvedbi deficitnih programov usposabljanja (izvajajo se tudi 

programi usposabljanja za panoge, kjer kadra primanjkuje ali 

kjer je strošek usposabljanja zelo visok in je posledično težko 

pridobiti dovolj kandidatov za izvedbo usposabljanja). 

 

Do sedaj je bilo izvedenih že preko 160 usposabljanj in licenčnih 

seminarjev. Usposobilo ter licenciralo se je preko 8000 posameznikov. 

Projekt traja do 31. 12. 2014, do konca projekta pa je predvidena še 

izvedba preko 50 programov usposabljanja (večinoma 3. stopnje 

usposobljenosti) ter licenčnih seminarjev. 

 

Vodni animator 1 

Trener namiznega tenisa 

Učitelj prostega sloga 2 

Učitelj jadranja 
Foto: arhiv upravičenca 

http://www.facebook.com/EUSkladi
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Evropska sredstva v višini 38,3 milijona evrov za prvo fazo projekta 

zagotovitve poplavne varnosti v porečju Drave. Omenjeni projekt je del 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 

obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada v 

višini 21,8 milijona evrov. 

Z uresničitvijo projekta, ki se bo predvidoma zaključil do konca leta 2015, bo 

zagotovljena poplavna varnost na območju zgornje in spodnje Drave, Meže in 

Mislinje, Dravinje s Polskavo in Pesnico. Osrednji cilj ukrepov je v prvi vrsti 

zmanjšanje poplavno ogroženih površin in povečanje števila ljudi, ki bodo imeli 

korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda, kot tudi 

ohranjanje ekosistemov ter preprečevanje erozije. 

 

Več informacij na naslednji povezavi. 

 

 

 

Evropska sredstva za dva projekta s področja oskrbe s pitno vodo, in sicer v 

Pomurju (t.i. sistem C) ter v porečju Dravinje na območju občin Makole in 

Poljčane. Oba projekta, ki se bosta predvidoma zaključila do konca leta 2015, 

sta vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bosta sofinancirana iz Kohezijskega sklada v 

skupni višini dobrih 36 milijonov evrov. 

Z uresničitvijo 49,4 milijona evrov vrednega projekta Oskrbe s pitno vodo 

Pomurja (sistem C) bo zagotovljena celovita oskrba s pitno vodo na območju 

osmih pomurskih občin (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, 

Razkrižje, Sv. Jurij ob Ščavnici in Veržej). Projekt, ki ga bo v višini dobrih 32 

milijonov evrov sofinancirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada, obsega 

izgradnjo in zaščito vodnih virov, izgradnjo vodovodnega sistema v skupni dolžini 

172,8 kilometra, izgradnja 21,3 kilometra kanalizacijskega omrežja v občinah 

Ljutomer in Apače ter nadgradnjo čistilne naprave v Apačah z dosedanjih 1.800 

populacijskih enot (PE) na 3.100. 

 

Več informacij na naslednji povezavi. 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne 
sklade in Kohezijski sklad je izdalo naslednje odločbe:  

 

1. 

  1. 

2. 

  1. 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/z-evropskimi-sredstvi-do-bolje-poplavne-varnosti-na-dravi#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/36-milijonov-evropskih-sredstev-za-oskrbo-s-pitno-vodo-v-pomurju-in-podravju#c1=News%20Item&c1=novica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropska sredstva za drugi sklop projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 

porečju Ljubljanice, ki se nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture v občini 

Cerknica. Dobrih 10,8 milijona evrov vredni projekt bo v višini 6,2 milijona evrov 

sofinancirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada (KS). 

 

V okviru omenjenega projekta, ki se bo predvidoma zaključil do konca leta 2015, je 

predvidena postavitev 14,6 kilometrov kanalizacije, 8 črpališč ter izgradnja čistilne 

naprave Rakek z zmogljivostjo 4.000 populacijskih enot (PE), na katero bosta poleg 

naselja Rakek priključeni tudi naselji Ivanje Selo in Unec. 

Celovit projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice je zaradi 

različne stopnje pripravljenosti projektov razdeljen na dva sklopa, ki sta tehnično in 

finančno neodvisna. Občina Cerknica je vključena v obeh sklopih. 
 

Več informacij na naslednji povezavi. 

 

 

Evropska sredstva za tri projekte s področja okolja. Dva projekta se nanašata na 

oskrbo prebivalstva s pitno vodo v Pomurju (t.i. sistem B) in v Posavju, tretji pa na 

ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Meže v Ravnah na Koroškem. 

Skupna ocenjena vrednost omenjenih projektov, ki se bodo predvidoma zaključili 

najkasneje do konca leta 2015, znaša 75,5 milijona evrov. Od tega bo 42,5 milijona 

evrov prispeval evropski Kohezijski sklad. 

Z uresničitvijo 49,5 milijona evrov vrednega pomurskega sistema B bo zagotovljena 
preskrba s pitno vodo za 12 pomurskih občin na levem bregu Mure oz. za več kot 57.000 
prebivalcev. Izboljšala se bo javna oskrba s pitno vodo, saj bo več kot 10.000 prebivalcev 
na novo priključenih na vodovodni sistem. Projekt, ki bo v višini 28,5 milijona evrov 
sofinanciran iz evropskih sredstev, zajema območje dvanajstih pomurskih občin: Beltince, 
Cankovo, Gornje Petrovce, Grad, Hodoš, Kuzmo, Moravske Toplice, Mursko Soboto, 

Puconce, Rogašovce, Šalovce in Tišino.  

V okviru drugega potrjenega projekta, 15,2 milijona evrov vrednega projekta hidravličnih 
izboljšav vodovodnega sistema v Posavju so vrste strnile tri spodnjeposavske občine – 
Krško, Kostanjevica ob Krki in Brežice. V njegovem okviru je predvidena hidravlična 
izboljšava približno 51,5 kilometrov cevovodov in novogradnja približno 13,9 kilometra 
dodatnih vodovodnih sistemov. Z uresničitvijo projekta, ki ga bo v višini 7,8 milijona evrov 
sofinancirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada, bo zagotovljena varna in boljša oskrba 
s pitno vodo kot tudi ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo ter povečanje števila 
prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.  

Zadnji, tretji, projekt, za katerega je bila izdana odločba, pa se nanaša na prvi sklop 
ureditve odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže, in sicer na območju občine 
Ravne na Koroškem. V okviru 10,8 milijona evrov vrednega projekta, ki ga bo EU 
sofinancirala v višini 6,2 milijona evrov je predvidena izgradnja centralne čistilne naprave 
z zmogljivostjo 12.000 populacijskih enot (PE), približno 4,7 kilometra povezovalnih 

kanalov ter po dve črpališči in zadrževalna bazena. 

Več informacij na naslednji povezavi.  
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NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV 

4. 

http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-tudi-za-drugi-sklop-ienja-ljubljanice#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-oskrbo-prebivalstva-s-pitno-vodo-v-pomurju-in-posavju-ter-ureditev-odvajanja-in-ienja-odpadnih-voda-v-poreju-mee#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropska sredstva za izgradnjo izven nivojskega križanja ceste Ribče-Litija in železniške 
proge v Zgornjem Logu pri Litiji. Vrednost projekta, ki ga vodi Direkcija RS za ceste, je 
ocenjen na dobrih 9,6 milijona evrov. Investicijo bo sofinancirala tudi Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer v ocenjeni vrednosti dobrih 7,6 
milijonov evrov. 
 

Obstoječi prehod glavne ceste Ribče-Litija čez železniško progo (Dobova-Ljubljana) v 

naselju Zgornji Log pri Litiji predstavlja ozko grlo, tako v smislu srečevanja tovornih vozil kot 

tudi zastojev prometa zaradi čakanja vozil pred spuščenimi zapornicami na železniški progi. 

V sklopu projekta bo izvedena preložitev glavne ceste in prilagoditev obstoječe ceste v 

dolžini 1.600 metrov, predvidena je izgradnja nadvoza nad železniško progo v dolžini 160 

metrov, izgradnja križišča za naselje Zgornji Log in prestavitev komunalnih vodov. Za boljšo 

varnost najšibkejših udeležencev v prometu bo poskrbljeno z ureditvijo kolesarskega 

prometa in izgradnjo hodnika za pešce ter izvedbo cestne razsvetljave. 

 

Več informacij na naslednji povezavi. 

 

 

 

 

Evropska sredstva za program Zdrav življenjski slog 2013-2014. Skupna okvirna višina 

nepovratnih sredstev za program, ki ga bo izvajal Zavod za šport Republike Slovenije 

Planica, znaša do 2,1 milijona evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 85 

odstotkov vrednosti projekta oz. nekaj manj kot 1,8 milijona evrov.  

Namen programa je dodatna spodbuda osnovnošolskih otrok pri oblikovanju zdravega 

življenjskega sloga s pomočjo športnih aktivnosti in aktivna vključitev od 20 do 30 

odstotkov osnovnošolskih otrok. Odpravljanje posledic negativnih vplivov sodobnega 

načina življenja je temeljni cilj programa, ki bo zainteresiranim učencem nudil 5 ur 

športnih aktivnosti na teden. Tako bo za otroke, ki se bodo vključili v program, 

zagotovljena vsakodnevna strokovna vodena vadba, kar je v skladu s priporočili EU 

smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne 

(gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja.  

Več informacij na naslednji povezavi. 
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http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-varnejo-prometno-ureditev-v-litiji#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-program-zdrav-ivljenjski-slog-2013-2014#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Predmet javnega razpisa je nadaljnje sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki so se izvajali v okviru Javnega 

razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja. Cilj javnega razpisa je 

izdelava učinkovitega orodja za zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja in uvedba v podjetja za njihove 

zaposlene. 

Razpisana vrednost sredstev je 600.000,00 EUR. 
 
Rok za oddajo vlog: 26.08.2013. 
 

 

AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad 

1. 

1 

Javni razpis za sofinanciranje nadaljevanje projektov socialnih partnerjev na področju 

izboljšanja delovnega okolja II 

10 

NOVO 

Program vam omogoča redno zaposlitev za najmanj leto in pol. Pred tem pa še usposabljanje na delovnem mestu pri istem 

delodajalcu. 

V program se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in izpolnjujete še druge pogoje za vključitev. 

 

Kaj vse vam program omogoča? 

 Možnost usposabljanja na delovnem mestu, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. 

 Redno zaposlitev za najmanj leto in pol takoj po uspešno zaključenem usposabljanju. 

 Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti. 

 Višjo socialno varnost, z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja. 

Več o programu na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/50plus 

3. 

1 

Program 50+ 

 

Več informacij: 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_

single%5D=983 

2. 

1 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo 

internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva 

Predmet javnega razpisa je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega 

visokega šolstva. Javni razpis bo podprl tiste vidike internacionalizacije, ki spodbujajo vključevanje tujih strokovnjakov v 

pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnosti, ki krepijo prepoznavnost slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem 

okolju. 

Razpisana vrednost sredstev je 3.960.000,00 EUR. 
 
Rok za oddajo vlog: 20.09.2013 do 13. ure. 
 

Več informacij: 

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

zpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307 

NOVO 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/50plus
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=983
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=983
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=1307
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=1307
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1. 

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 

»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov - za obdobje 2013-2014 

Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 

razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. 

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov 

za obdobje 2012-2014 in potrjenih s strani svetov regij, za naslednje namene: 

1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 
2. okoljska infrastruktura, 
3. razvoj urbanih naselij, 
4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 
5. socialna infrastruktura. 

 
Razpisana vrednost sredstev je 24.066.942,60 EUR. 

Rok za oddajo vlog: 30.09.2013. 

Več informacij: 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=984 

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za 

izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 
2. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalnih 

destinacijskih organizacij, ki delujejo na  območju razvojne regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in 

promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji.  

Razpisana vrednost sredstev je 700.000,00 EUR. 

Rok za oddajo vlog: 30.09.2013. 

 

Več informacij: 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=983 

NOVO 

NOVO 

Foto: Matevž Kostanjšek 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=984
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=983


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj javnega razpisa je povečanje konkurenčnosti podprtih podjetij, merjene z dodano vrednostjo na zaposlenega.  

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja. Upravičeni so stroški materialnih investicij, in sicer stroški  

nakupa novih strojev in nakupa nove strojne opreme, ter stroški nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa nove  

programske opreme do največ 40.000,00 EUR. 

 
Razpisana vrednost sredstev je 31.140.000,00 EUR. 
 

Rok za oddajo vloge: 5. 9. 2013. 

Več informacij: http://www.podjetniskisklad.si/73/2013/p4-2013---sofinanciranje-nove-tehnoloske-opreme-v-letih-2013---

2014-1.html. 

4. Javni razpis P4 – Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014 

3. Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih 

območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno razvojnih  projektov 

na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno raziskovalne 

dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, 

vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih 

znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje. 

Razpisana vrednost sredstev je 4.312.000,00 EUR. 
 

Rok za oddajo vlog: 6.9.2013. 

Več informacij: 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=977 
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Foto: Matevž Kostanjšek 

http://www.podjetniskisklad.si/73/2013/p4-2013---sofinanciranje-nove-tehnoloske-opreme-v-letih-2013---2014-1.html
http://www.podjetniskisklad.si/73/2013/p4-2013---sofinanciranje-nove-tehnoloske-opreme-v-letih-2013---2014-1.html
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=977
http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad 

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   

 

 

 

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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3. 

2. 
Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 

2011-2014 (KNLB 3) 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 

(DOLB 3) 
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1. Javni razpis "Parkiraj in pelji se" 

 
Namen razpisa je vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z 

izgradnjo območij parkiraj in pelji se na prestopnih točkah osebni avto javni prevoz. Namen je zmanjšati potrebo po rabi 

osebnega vozila, skrajšanje dolžine poti opravljene z osebnimi vozili, zmanjšanje števila vozil v mestnih središčih ter 

optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti razvoj javnega potniškega prometa. 

Razpisana sredstva: okvirno 8.000.000,00 EUR, od tega 150.000,00 EUR za leto 2013, 3.000.000,00 EUR za leto 2014 in 

4.850.000,00 EUR za leto 2015. 

Roki za oddajo vlog: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne 

dokumentacije je 6.9.2013 do 11. ure. Naslednji rok za oddajo vlog je 11.10.2013. Naslednja odpiranja bodo izvedena, v 

kolikor sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, kar bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavilo v 

Uradnem listu RS. 

  Več informacij: http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 

 

 

 

NOVO 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=901
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=905
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVED DOGODKOV 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo organiziralo v letu 2013 dva dogodka namenjena  

predstavitvam dosežkov vseh treh operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi dogodek bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organiziralo v sodelovanju  z Ministrstvom za 

infrastrukturo in prostor v Ljutomeru 16.9.2013 s poudarkom na železniški infrastrukturi v okviru Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013.  

Okvirni program: 

10.30  pričetek dogodka s pozdravnim nagovorom in izjavo za medije na prostem - predvidoma na železniški 

postaji Ljutomer s krajšim kulturnim programom; ogled projekta v Ljutomeru - predviden ogled 

gradbišča v okviru projekta Pragersko/Hodoš. 

 

12.00  odhod z vlakom proti Ormožu – predvidena sta dva postanka in ogled izvajanja projektov, in sicer 

predvidoma v: 

 Ivanjkovcih in 

 Pušencih – izven nivojsko križanje; projekt DRSC (sredstva ESRR). 

 

15.00 predviden prihod v Ormož – ogled projekta v Ormožu in izvedenih del v okviru programskega obdobja 

2000-2006. 

Modernizacija železniške proge Pragersko – Ormož (KS) ter Nadgradnja signalno-varnostnih in 

telekomunikacijskih naprav in sistemov na omenjeni železniški progi (ISPA). 

 

 

Predvideni so najmanj trije prevozi vlakov na relaciji Ljutomer – Ormož – Ljutomer, katerih termine bomo sporočili. 

Vlak sprejme predvidoma do 150 ljudi.  

 

Drugi dogodek bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organiziralo v Zasavski regiji 19.9.2013 s pričetkom 

ob 9.00, kjer bodo predstavljeni projekti v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013 (OP RR) in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV).  

Več informacij in program najdete na naslednji povezavi. 

 

 

OP ROPI 

OP RR in OP RČV 

www.eu-skladi.si  
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LEPO VABLJENI! 

http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/vabilo-na-dogodek-razvojni-potencial-v-zasavski-regiji#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBVESTILA 

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 elektronski naslov obvescanje-tp.mgrt@gov.si. 

 

Ekipa IT podjetja XLAB je na Nasinem tekmovanju World Wind Challenge prejela prvo nagrado. Nadgradili so 

platformo, ki temelji na odprti kodi ter omogoča vizualizacijo in obdelavo geografskih podatkov.  

K foto natečaju pristopite tako, da svoje fotografije pošljete na elektronski naslov: obvescanje-tp.mgrt@gov.si. Zbiramo 

jih  med 9. 5. in 1. 9. 2013. Fotografije morajo biti vezane na tematiko evropskih sredstev, torej morajo prikazovati 

projekte izvedene v Sloveniji in financirane iz enega od skladov – Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali 

Evropski socialni sklad.  

Ob fotografiji pripišite, za kateri projekt gre ter lokacijo, kjer je bila fotografija posneta, skupaj s svojimi kontaktnimi 

podatki: ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka. Vsak lahko pošlje največ 5 fotografij za posamezen 

projekt. Število različnih projektov na udeleženca ni omejeno. Velikost fotografij naj ne presega 15MB.  

Foto natečaj bo potekal v dveh fazah z možnostjo podaljšanja. Prva faza bo vključevala zbiranje fotografij in bo potekala 

med 9. 5. in 1.9. 2013. Druga faza, glasovanje, pa bo potekala od 1.9. do 30. 9. 2013.  

Glasovanje se bo izvedlo v obliki zbiranja všečkov na https://www.facebook.com/EUSkladi. Po preteku glasovalnega obdobja 

bo fotografija z največ všečki prejela glavno nagrado, podeljenih pa bo še 10 praktičnih nagrad za naslednjih 10 fotografij po 

številu všečkov.  

www.eu-skladi.si  
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JE PODALJŠAN DO 1.9.2013 
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