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      Kampanja  
Kaj pa je bilo z evropskim denarjem 
narejeno zate, za tvoj kraj?  
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Ne spreglejte!  
 
Vsak projekt je predstavljen tudi na videu s 
klikom na fotografijo ali na naslednji povezavi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glasuj za najboljši projekt in se poteguj za lepe nagrade 
 

 Glavna nagrada: Vikend oddih za 2 osebi v Hotelu Balnea, Terme Dolenjske Toplice ter druge nagrade.  
 
  

 

    

   

     

     

 

 

    

  

Ne spreglejte! 
 
Predstavitev projektov. 
 
Več o projektih in odprtju fotografske razstave 
na strani  12. 
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V programskem obdobju 

2007–2013 je bilo v 

Gorenjski regiji 

sofinanciranih več kot 400 

različnih projektov v 

vrednosti slabih 450 

milijonov evrov. V to niso 

vključeni projekti, ki so 

imeli vpliv na celotno 

državo ali projekti, ki so 

vplivali na več regij. 

Gorenjska regija je skoraj v 

celoti alpska in deloma 

zaščitena kot narodni park. 

Njena značilnost so visoke 

gore, med katerimi je 

najvišji  Triglav, simbol 

slovenstva.  Z več kot 204.000 

prebivalci in 18 občinami je 

najbolj znana po turističnih 

biserih. 
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Vir podatka: seznam upravičencev, 06. 10. 2014 

         Gorenjska regija v številkah 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Alpe
http://sl.wikipedia.org/wiki/Triglavski_narodni_park
http://sl.wikipedia.org/wiki/Triglav
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi


  

                 Predstavitev projektov ESS 
   Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM 

 

 

 

PUM je javnoveljaven neformalni 
izobraževalni program, namenjen 
brezposelnim mladim med 15. in 25. 
letom, ki so opustili šolanje (imajo 
izobrazbo nižjo od V. stopnje). Delo in 
učenje potekata pod vodstvom 
usposobljenih mentorjev PUM ter 
zunanjih sodelavcev, po načelih 
projektnega dela – tako individualnega 
kot skupinskega. Udeleženci izvajajo 
projekte (izbirne, produkcijske in 
individualne) v skladu z lastnimi željami 
in potrebami. Pri individualnem delu se 
posvečajo izdelavi osebnega 
izobraževalnega oz. zaposlitvenega 
načrta (organizacija učenja ob pomoči 
usposobljenih inštruktorjev, aktivno 
iskanje zaposlitve, doseganje 
zastavljenih ciljev) in pomoči pri 
urejanju formalnosti ter reševanju 
osebnih stisk. Vse aktivnosti so 
usmerjene v dosego cilja, ki je 
dokončanje šolanja in/oz. vključitev na 
trg dela.  
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PUM se sofinancira iz Evropskega 
socialnega sklada v skupni višini 
2.871.037,50 evrov, izvaja pa v 12 
krajih po Sloveniji. Eden izmed PUM-ov 
je tudi škofjeloški, kjer program izvaja 
zasebni zavod Familija – izobraževalni 
in terapevtski center. V programu 
delujejo tri usposobljene mentorice in 
številni stalni zunanji sodelavci ter 
prostovoljci EVS – European Voluntary 
Service.  
V sodelovanju s slednjimi (bolgarsko 
fotografinjo Albeno Nikolovo) je nastal 
letošnji projekt Avtobiografsko, v 
katerem je sodelovalo 30 udeležencev 
programa. Ta je obsegal fotografske 
delavnice (osvajanje osnovnega 
fotografskega znanja), izdelavo mape 
osebnih fotografij, grafične obdelave 
fotografij in priprave za tisk na forex 
plošče.  
 

Ponosni na rezultate dela so se 

udeleženci lotili tudi načrtovanja, 

priprave in organizacije odprtja 

fotografske razstave. Spoznali so 

dinamiko organizacije javnega 

dogodka in v mesecu maju uspešno 

izvedli njeno odprtje v škofjeloškem 

Sokolskem domu. Tako sama 

razstava kakor tudi vzdušje ob 

otvoritvi sta dokazala, da škofjeloški 

PUM deluje celostno; tako na nivoju 

posameznika, saj mladim z 

individualnimi pristopi pomagajo pri 

dokončanju šolskih obveznosti oz. 

iskanju zaposlitve, kakor tudi na 

nivoju skupine, kjer si pridobivajo 

nova znanja, izkušnje in socialne 

kompetence. 

 

 

 

Vzporedno s fotografskimi 

delavnicami in pripravo razstave so 

potekale tudi delavnice kreativnega 

pisanja in literarnega izražanja. 

Spodbujale so jih k branju, 

samostojnemu razmišljanju in 

refleksiji, ki je vodila k ubesedovanju 

njihovih občutkov. Nastali so tudi 

prvi osnutki njihovih lastnih zgodb. 

Delavnice kreativnega pisanja in 

literarnega izražanja se bodo 

nadaljevale tudi jeseni, saj je končni 

cilj projekta izid zbirke zgodb.  

 Foto: arhiv upravičenca 

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

                 Predstavitev projektov ESS 

Kulturno društvo Brdo Kranj je zagnalo projekt "KULTURNI 
INKUBATOR" Brdo Kranj (KIBK) s ciljem vzpostavitve 
Regionalnega srbskega kulturnega centra. Namen projekta je 
usposabljanje pripadnikov srbske skupnosti v Sloveniji na 
področju kulturnega menedžmenta, fotografske, video, 
glasbene in plesne produkcije. Za projekt so prejeli 179.476,23 
evrov, sofinanciral ga je Evropski socialni sklad. 

Projektna ideja je inovativna in vključuje nove metode dela. 

Motivacijski pristop k udeležbi, izvajanje delavnic v tradicionalni 

obliki, s pevskimi in glasbenimi tradicionalnimi metodami, so bili 

ključni za uspešno dosežene cilje. Sodelovalo je kar 18 

mentorjev, izvedenih je bilo 259 delavnic, na katerih se je 

usposabljalo skupno 173 udeležencev (86 žensk in 87 moških).  

 

Predstavniki ranljive skupine so se specializirali na 

področjih menedžmenta kulturnih projektov, 

fotografskih in video dejavnosti ter glasbenih in plesnih 

dejavnosti. Slednje so bile še posebej dobro sprejete. 

Prepoznavna strokovnjaka sta učila udeležence petja in 

aranžiranja tradicionalne srbske glasbe, učili pa so se 

tudi igrati na inštrumente, kot so violina, kitara, 

harmonika, frula, kaval, gajda, tapan, tarabuka. Poleg 

tega so ustanovili tudi pevsko skupino KIBK.  

 

 

 

 Kulturni inkubator 

 

 

 

Regionalni srbski kulturni center se je simbolično odprl 24. junija 2014 v sklopu 
predstavitvenega koncerta v Kranju. Aktivnosti zadane po zaključku projekta se 
že uspešno izvajajo, vključno s prvimi delavnicami v septembru. KIBK ima tudi 
svoj profil na spletni strani socialnega omrežja Facebook 
(www.facebook.com/KulturniInkubatorBrdoKranj) in lasten spletni  
multimedijski portal (www.inkubator.kd-brdo.com). 

 

  

Regionalni srbski kulturni center je s tem uspešnim projektom postal center zbiranja mladih in članov tudi 

drugih društev, saj predstavlja skupno zbirno točko, kjer se izvaja kakovostno poučevanje in izobraževanje s 

svežimi idejami. V Sloveniji tovrstnih stičišč, ki bi motivirala in dvignila aktivnost ciljne skupine in nudila 

dostop do potrebnih informacij, namreč po prepričanju izvajalcev projekta primanjkuje. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.facebook.com/KulturniInkubatorBrdoKranj
file:///C:/Users/nkogej/AppData/Local/Temp/notes26D01A/www.inkubator.kd-brdo.com
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MIC je organizacijska enota v okviru Šolskega centra in 

predstavlja subjekt podpornega okolja za razvoj 

konkurenčnosti gospodarskih subjektov, predvsem na 

področju funkcionalnega usposabljanja zaposlenih glede na 

dejanske strokovne potrebe gospodarstva. Vizija MIC je 

postati prepoznavna razvojno-izobraževalna institucija 

gorenjske regije. 

 

  MIC ŠC Kranj - vez med šolstvom  in gospodarstvom 

 

 

V letu 2009 je Tehniški šolski center Kranj (sedaj Šolski center 

Kranj) uspešno kandidiral na javnem razpisu za izbor operacij 

za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne 

centre – MIC, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Za projekt v vrednosti dobrih 3 milijonov evrov so prejeli 

dobra 2 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj.  

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

 

 

 

Investicijski projekt je obsegal dograditev prizidka k 

obstoječemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu v okviru 

organizacijske enote Medpodjetniškega izobraževalnega 

centra - MIC in nakup sodobne tehnološke opreme za 

izvajanje aktivnosti MIC. S prizidkom so pridobili nove 

površine v izmeri 1.889,00 m2. Projekt so zaključili maja 

lani in nove prostore, ki so opremljeni s sodobno opremo 

za mehatroniko, elektrotehniko in informatiko, že s pridom 

uporabljajo.  

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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 Razvojni center NELA (Napredna ELektroindustijA) je rezultat 
namere o sodelovanju vodilnih slovenskih podjetij iz elektro-
predelovalne panoge, ki želijo s sinergijo projektov vzpostaviti 
pomembno razvojno infrastrukturo na področju 
elektroindustrije in elektronike.  
 
 

Družbeniki novonastalega visokotehnološkega podjetja NELA, 
razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o. so 
Domel, d.o.o., Eti d.d., Hidria Rotomatika d.o.o., Iskra ISD 
d.o.o., Iskra Mehanizmi, d.d., Iskra Sistemi, d.d., Iskra Varjenje, 
d.o.o., LTH Ulitki d.o.o., Lotrič d.o.o. in Zavod livarske 
industrije. Povezovanje družbenikov na razvojno tehnološkem 
nivoju je za elektroindustrijo Slovenije izjemnega pomena, saj 
so sodelujoča podjetja izvozno in razvojno usmerjena in se 
dokazujejo na globalnem trgu, kjer konkurenčnost igra 
odločilno vlogo v pogledu pridobivanja in vzdrževanja poslov.  
 

  NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o. 
 

 

 

 

                  Predstavitev projektov ESRR  

Strateške kompetence novega visokotehnološkega 
podjetja podpirajo usmeritve trajnostnega razvoja s 
področja učinkovite rabe električne energije in izrabe 
alternativnih virov energije, kjer se razvojne sinergije 
oblikujejo v treh komplementarnih razvojnih programih: 

 zagotavljanje kakovosti in prenos tehnologij, s 
ključnim poudarkom na vzpostavitvi laboratorijev 
s kapaciteto izvajati tehnološko najzahtevnejše 
postopke iz področja merjenja, certifikacije in 
karakterizacije materialov in komponent, 

 sklopi energetsko učinkovitih električnih strojev, 
s ključnim poudarkom na vzpostavitvi skupnih 
kapacitet za razvoj najzahtevnejših tehnologij 
komponent za sodobne električne stroje, 
vključno z elektroniko in materiali,  

 stikalna tehnika, s ključnim poudarkom na 
razvoju zaščitnih, krmilnih in energetsko 
učinkovitih stikalnih komponent v naprednih 
energetskih sistemih. 

 

Razvojni center NELA načrtuje v obdobju 2011 do 2014 
ustvariti 30 milijonov evrov dodane vrednosti.  
Podjetje bo imelo v panogi močno razvojno vlogo, ki bo s 
svojimi inovacijami in novimi produkti vplivalo na razvoj 
panoge in krepitev regije. Kot rezultat inovativnega dela 
je predvidena ustanovitev 21 novih visokotehnoloških 
spin-off podjetij in 21 prijav pravic intelektualne lastnine 
z mednarodnim elementom.  
 

Družba je prejemnik številnih priznanj regijske 
gospodarske zbornice in tudi nacionalne nagrade 8. 
Slovenskega foruma inovacij v letu 2013 in je tudi ena od 
kandidatov GZS za najboljšo inovacijo leta 2013 na 
nacionalni ravni. 

 

Vrednost 

projekta:  

19,9 milijona 

evrov 

ESRR delež: 

16,9 milijona  

evrov 

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


Območje letnega kopališča se je tako v celoti preuredilo 
v privlačen moderen turistično kulturni center in 
predstavlja začetek prenove turistično kulturne ponudbe 
v občini Tržič. 
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Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra 

  

 

 

 

 

 

Namen naložbe je bil preoblikovanje propadajočega 
kopališkega kompleksa v sodoben večnamenski turistično 
kulturni center, ki je kot del javne turistične infrastrukture 
občine Tržič namenjen izvajanju turističnih, družabnih in 
rekreativnih dejavnosti lokalnega prebivalstva in turistov. 
 

Foto: arhiv upravičenca 

                  Predstavitev projektov ESRR 

 
Občina Tržič je na območju takratnega letnega kopališča Tržič 
zgradila kompleks, ki zajema: 
1. bazenski  del z velikim in otroškim bazenom z zmogljivostjo 
400 oseb, h kateremu spada servisni objekt (recepcija, 
garderoba, sanitarije, kompenzacijski bazeni, strojne 
inštalacije in oprema za ogrevanje), 
2. prireditveni prostor za kulturne in družabne prireditve z 
zmogljivostjo 250 oseb in  
3. gostinski objekt z zmogljivostjo 120 oseb.  
 

Vrednost 

projekta: 

3,7 milijona  

evrov 

 
ESRR delež: 

2,6 milijona  

evrov 

Foto: David Lotrič 

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


0000 

 

  

  9/2014 

         8 www.eu-skladi.si www.eu-skladi.si 

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter Sindikat 

obrti in podjetništva Slovenije sta izvedla projekt DialogeS: ''ZDOPS 

in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev 

na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu''. 

 

Foto: arhiv upravičenca 

                 Predlagali ste … 
   Projekt DialogeS 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedena je bila anketa med mikro in malimi delodajalci o 

uporabnosti ukrepov trga dela in njihovih potrebah in predlogih. 

Kot prava ideja se je 'Pisarna za delodajalce', ki pomeni nov in 

celovit pristop Zavoda RS za zaposlovanje pri sodelovanju z mikro 

in malimi delodajalci. Med pomembne dosežke štejejo dvig 

zaupanja med delodajalci v storitve Zavoda RS za zaposlovanje, ki je 

mikro in malim delodajalcem lahko pomočnik pri iskanju primerne 

delovne sile. 

 

Podrobneje je bila obravnavana tudi 'fleksibilnost 

trga dela' v Sloveniji s predlogi rešitev in pripravljena 

metodologija projekcije potreb na trgu dela pri malih 

in srednje velikih podjetjih (na primeru avtoservisne 

dejavnosti), saj nimajo več orodja za analitično 

načrtovanje potreb po vrstah kvalificirane delovne 

sile. 

Konstruktiven socialni dialog je pomemben element razvoja in 

socialnega miru, zato je bil cilj pripraviti skupne predloge rešitev 

na področju dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu. Pri 

pripravi predlogov so sodelovali tudi z Zavodom RS za 

zaposlovanje in članoma Evropskega ekonomsko socialnega sveta, 

se zgledovali po praksah v Avstriji, Nemčiji in Nizozemski in 

upoštevali tudi strateške dokumente Evropske Unije. Predlogi se 

nanašajo na razvoj aktivnih politik trga dela; projekcije potreb v 

okviru trga dela; nove zaposlitvene možnosti; izboljšanje 

delovnega okolja; povečevanje fleksibilnosti in konkurenčnosti 

podjetij in njihovih zaposlenih ter spodbujanje regijske in 

sektorske mobilnosti;  motiviranje in aktivacija človeških virov za 

iskanje in prepoznavanje podjetniških potencialov; usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja; organizacija dela in izboljšanje 

razmer za zdravje in varstvo pri delu in delo na domu; 

medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu. 

Predloge izvedbenih rešitev bodo uveljavljali pri pripravah 

razvojnih dokumentov, zakonov in podzakonskih predpisov. 

 

Prvi so izpogajali in sklenili novo Kolektivno pogodbo za obrt in 

podjetništvo po uveljavitvi novega Zakona o delovnih razmerjih. Cilj je 

bil izboljšati praktične rešitve za sektor obrti, ki predstavlja manjše 

delodajalce, a zaseda pomemben delež, saj v 50.000 obratih skupaj z 

nosilci obrti zaposluje preko 137.000 zaposlenih. Pomembna novost 

je možnost mediacije ali arbitraže v sporu med delodajalcem in 

delavcem. 

 

Izvedli so 17 dogodkov, na katerih je bilo prisotnih več 
kot 650 udeležencev, ki so bili namenjeni ozaveščanju, 
izmenjavi mnenj, prepoznavanju vsebin medsebojnega 
sodelovanja in identifikaciji bodočih nalog. 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti je spodbudilo vsebinske projekte 

namenjenim izboljšanju razmer na trgu dela tudi z 

vidika socialnega dialoga. DialogeS je bil izveden med 

avgustom 2013 in avgustom 2014. Celotna vrednost 

projekta je znašala 190.662 evrov, so-financiranje iz 

Evropskega socialnega sklada in nacionalnih sredstev 

pa do 172.170,00 evrov. 

 

  

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


 

 

 

 

     Dobrovita, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. 
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Dobrovita d.o.o. je invalidsko podjetje, ki se je 2012 

odločilo, da poskusijo z novo dejavnostjo – 

geodetskimi storitvami. Njihov cilj je bil ponuditi delo 

višje izobraženim težje zaposljivim osebam in vstopiti 

v dejavnost z višjo dodano vrednostjo.  

 
V okviru projekta so usposabljali 5 oseb  s statusom 

invalida – figuranta 2 meseca, komercialista in 

organizatorja zaledne službe pa 6 mesecev. V okviru 

usposabljanja so izvedli izobraževanja z naslednjimi 

temami: delo na terenu, izdelava primerov v pisarni, 

iskanje strank, sestavljanje baz podatkov, 

pridobivanje strank, poslovna komunikacija s 

strankami ter izvedba telefonskih predstavitev, nato 

so 4 osebe septembra 2013 tudi zaposlili za najmanj 

18 mesecev. Tako so postali prvo invalidsko podjetje v 

Sloveniji, ki se ukvarja z geodetskimi storitvami. 

Nudijo vse standardne geodetske storitve, kot so: 

evidentiranje stavb in delov stavb, vpise v register GJI, 

zakoličbe, izdelavo geodetskih načrtov, ureditve mej, 

parcelacije, nove izmere itd. Pridobili so že preko 100 

primerov in strank, sodelujejo pa tudi z drugimi 

uspešnimi slovenskimi podjetji, občinami in javno 

upravo. Za projekt so pridobili 297.708,00 evrov 

sredstev, delno iz Evropskega socialnega sklada. 

 

 

               Predlagali ste … 
 

 

 

Podjetje je letos prejelo prvo nagrado 

Konfederacije socialnih podjetij in socialnih 

kooperativ Evrope, »CEFEC«, kot Socialno 

podjetje leta 2014. Člani odbora CEFEC so še 

posebej pohvalili Dobrovitino inovativnost, saj 

je oddelek geodetskih storitev v invalidskem 

podjetju edinstven tudi v Evropskem prostoru. 

 

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 v mesecu septembru izdala odločbe o 
dodelitvi sredstev za naslednje projekte: 

 
 

1.    
Za poslovni objekt Odseka znanosti o okolju na Reaktorskem centru v 

Podgorici, kjer deluje Institut Jožef Stefan. Z uresničitvijo skoraj 6,7 milijonov 

evrov vredne naložbe, za katero bo Evropski sklad za regionalni razvoj 

prispeval dobrih 5,6 milijona evrov, bo obnovljenih nekaj manj kot 900 m² 

raziskovalne infrastrukture in kupljena nova raziskovalna oprema. 

Več informacij na naslednji povezavi.   

 
 

2.  
Za vzpostavitev državnega računalniškega oblaka, ki predstavlja računalniško 

infrastrukturo v lasti in upravljanju države. V njenem okviru se bodo izvajale 

storitve, ki uporabljajo občutljive, osebne in druge podatke ter informacije, ki 

jih država ne želi shranjevati zunaj svojega okolja. Naložba je vredna dobrih 

14,4 milijonov evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo od tega prispeval 

nekaj več kot 12,2 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/evropska-sredstva-za-poslovni-objekt-odseka-znanosti-o-okolju-na-reaktorskem-centru-v-podgorici#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-vzpostavitev-dravnega-raunalnikega-oblaka#c1=News%20Item&c1=novica
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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:  673.260,00 EUR 

Rok za oddajo vlog:  14. 10. 2014 do 10.00 ure 

Več informacij: 

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

i/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1363 

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno - rekreacijsko 

infrastrukturo - V 

 

 

 

5. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje 

zaposlenih 2011« 

 

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na 

področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015 

 

 

Razpisana sredstva:  900.000,00 EUR 

Rok za oddajo vlog:  21. 10. 2014 do 14.00 ure 

Več informacij: 

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

i/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367 

 

 

 

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.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1363
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=1363
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 Vabilo na fotografsko razstavo na Kongresnem trgu do 23. oktobra 2014

                   Obvestila 

www.eu-skladi.si 

 Lepo vabljeni!

Utrinki z odprtja fotografske razstave, 3. oktober 2014     

Kaj imajo skupnega Dežela kozolcev, ulično gledališče Kranj, novozgrajeni Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za 

računalništvo in informatiko, Gorenjska plaža, Krajinski park Ljubljansko barje in osnovna šola Horjul? Gre za projekte, ki so bili 

sofinancirani z evropskimi sredstvi in si jih lahko med drugimi ogledate v okviru fotografske razstave “Kaj pa je bilo z 

evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?, ki smo jo odprli 3. oktobra na Kongresnem trgu v Ljubljani. Razstavljeni 

projekti bodo na ogled do 23. oktobra, na spletni strani www.eu-skladi.si pa je možno zanje tudi glasovati in se potegovati za 

lepe nagrade. 

Več informacij na naslednji povezavi in Facebook/EUSkladi. 

  

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
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/odprtje-fotografske-razstave-201ckaj-pa-je-bilo-z-evropskim-denarjem-narejeno-zate-za-tvoj-kraj#c1=News%20Item&c1=novica


  

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 

     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. 

 

 

S septembrom se je pričela nova serija oddaj Prava ideja, katere si  lahko v živo ogledate ob četrtkih 
ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike pa so na voljo v arhivu oddaj. Oddaje je sofinancirala tudi 
Evropska unija. 

Programsko obdobje 2014 – 2020    

Oddaja prava ideja   

www.eu-skladi.si 
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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/
http://www.eu-skladi.si/ostalo/PS_koncno_posredovano_na_EK_140922.pdf
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.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html


 

 

 

 

 

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 

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek 

Lektorirala:              

Nataša Kogej 

 

   9/2014 

       14 

      Obvestila 
lala 

Foto na naslovnici:  Irena Rink 

 

 

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

