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RAZPISI
Evropski socialni sklad
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je potrdila naslednje javne razpise in programe, ki
jih izvajajo posredniška telesa v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007 – 2013:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MDDSZ je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:

1.

Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je odobrila zvišanje sredstev za program, za
katerega je sedaj na razpolago 18.115.288,24 EUR.
Programu smo podaljšali tudi rok za oddajo ponudb.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa bo podaljšano do
predvidoma novembra 2011.
Več na: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

2.

Institucionalno usposabljanje in Priprave na NPK
Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in
temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za brezposelne osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v
zaposlenost iskalcev zaposlitev in neaktivnih oseb. V okviru izvajanja aktivnosti za usposabljanje in
izobraţevanje brezposelnih in neaktivnih oseb so predvidene tudi akcije ozaveščanja o pomenu
izobrazbene ravni in usposobljenosti ter pridobljenih znanj, veščin in kompetenc za vsakega
posameznika.
Skupna okvirna višina razpoloţljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je
18.000.000 EUR.
Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa

3.

Certifikat »Družini prijazno podjetje«
Podeljevanje certifikata Druţini prijazno podjetje je revizorsko svetovalni postopek, katerega namen je
izboljšanje situacije pri prijaviteljih na področju upravljanja s človeškimi viri, ki je pomemben element
razvoja v trenutnih zaostrenih finančno gospodarskih razmerah. Projekt se izvaja v okviru Evropskega
socialnega sklada.
Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 1.006.184 EUR od tega je prispevek EU
85 % in slovenska udeleţba 15 %. Projekt pa bo trajal od 01.01.2011 do 31.11. 2015.
Javni poziv za pridobitev certifikata Druţini prijazno podjetje 2011 je odprt s 1. marcem 2011.
Poziv je odprte narave in se za leto 2011 zaključi 30. novembra 2011.
Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
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4.

Regijske štipendijske sheme
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na
partnerstvu med delodajalci, upravičenci in drţavo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij.
Višina posrednega sofinanciranja znaša 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani
delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija
ne sme biti niţja, kot je določena v Zakonu o štipendiranju.
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1.3.2011
do 31.12.2015 znaša 5.000.000,00 EUR.
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Rok za oddajo vloge: 23.9.2011.
Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpisza-sofinanciranje-izvajanja-enotnih-regijskih-stipendijskih-shem-za-solskostudijsko/

5.

Evropski socialni sklad sofinancira program »Priložnost zame«
Namen programa, ki ga bo izvajal upravičenec, je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju
zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine na celovit način, ki bo vključenim osebam omogočil
intenzivno in celovito podporo pri delovni in socialni reintegraciji ter s pomočjo ukrepov informiranja,
motiviranja ter spremljanja hkrati vplival na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti ter pripomogel k
odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem ranljivih skupin na trgu dela.
S podporo vključenim osebam in delodajalcem v času trajanja aktivnosti, v obliki obiskov na terenu ter
pomoči strokovnih delavcev upravičenca, bo program dodatno prispeval k ustvarjanju pozitivnih
moţnosti za ohranjanje zaposlitev, celostni razvoj in nadaljnjo delovno aktivnost vključenih oseb.
Skupna okvirna višina razpoloţljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega programa je
8.604.650,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 7.313.952,50 EUR in
nacionalna udeleţba 15 % vrednosti projekta ali 1.290.697,50 EUR.
Ponudbe lahko vlagatelji vloţijo do porabe razpoloţljivih sredstev oziroma najkasneje do 31.12.2011,
ko se izteče končni rok za predloţitev ponudb.
Več informacij na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=311

6.

Projekt Za Pokolpje – aktivno in dejavno!
Namen projekta je motiviranje, izobraţevanje, usposabljanje in spodbujanje zaposlovanja brezposelnih
oseb in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogroţena, s stalnim prebivališčem na območju
Pokolpja, ter identificiranje in aktivacija oseb na območju Pokolpja, ki so neaktivne oziroma niso
zaposlene niti vpisane v evidenco brezposelnih.
Cilji projekta so:
► v različne informativne in motivacijske delavnice vključiti 1.000 brezposelnih oseb iz območja
Pokolpja, ki predstavljajo 30 % vseh evidentiranih brezposelnih oseb na tem območju;
► ustvariti izhode v zaposlitev v enem letu po zaključku sodelovanja v projektu. Predvideno je, da bo
25 % zaposlitev namenjenih osebam iz ranljivih ciljnih skupin.;
► informirati in obveščati delodajalce o moţnostih usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih oseb v
okviru programov aktivne politike zaposlovanja;
► motiviranje neaktivnih oseb na trgu dela (t.j. osebe, ki niso v evidenci brezposelnih pri Zavodu RS za
zaposlovanje) za vključevanje v informativne delavnice.
Skupna okvirna višina, ki se dodeljuje v okviru tega projekta je 4.000.000,00 EUR.
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Program Zaposlitev strokovnih delavcev - informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije
Namen programa je zaposliti večje število delavcev na centrih za socialno delo Slovenije in s tem
omogočiti nemoteno in kvalitetno uvedbo enotne vstopne točke v sistem socialnih transferjev skladno z
ZUPJS, povečanje administrativno usposobljenosti centrov za socialno delo, zagotovitev večje
informiranosti prebivalcev Republike Slovenije o pravicah in dolţnostih pri uveljavljanju pravic v skladu
z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).
Cilj programa je izbrati predvidoma 62 projektov, ki bodo izvedli do 64 zaposlitev strokovnih delavcev informatorjev, ki imajo pogoje za zasedbo tega delovnega mesta, za obdobje največ 24 mesecev, in
usposabljanje za delo na tem področju z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj,
veščin in spretnosti, za učinkovitejšo pomoč uporabnikom ki vstopajo v sistem socialnih transferjev
skladno z ZUPJS.
Ciljna skupina in ciljni upravičenci programa so vsi centri za socialno delo Slovenije in zaposleni na
delovnem mestu strokovnega delavca - informatorja na teh centrih.
Skupna okvirna razpoloţljiva višina sredstev javnega razpisa je 4.757.854,00 EUR.
Dodatne informacije o razpisni dokumentaciji in informacijah v zvezi z namenom javnega razpisa lahko
zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo
Slovenije, www.gov.si/csd ali jo naročijo pri Tanji Dečman na tel. št. 08/20 22 401 vsak delavnik med
9:00 in 12:00 uro ali na e-naslovu: scsd.decman@siol.com.

8.
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)
V okviru programa bo upravičenec v obdobju od leta 2011 do leta 2013 izvedel več javnih povabil, ki
bodo objavljena predvidoma vsako leto za obdobje šolskega leta. Javna povabila so namenjena
ponudnikom (delodajalcem) za potrebe usposabljanja in izobraţevanja njihovih zaposlenih, s čimer
ţelimo dvigniti konkurenčnost delodajalcev in zaposljivost delavcev. S programom ţelimo predvsem
spodbujati razvoj zaposlenih v podjetjih z namenom povečanja zaposljivosti in mobilnosti zaposlenih na
eni strani ter krepiti konkurenčnost delodajalcev na drugi.
Namen programa je tako sistematično in celovito pristopiti k vzpostavitvi sistema spodbud za
povezovanje usposabljanj in izobraţevanj zaposlenih ter potreb na trgu dela, ki bodo odpravljale
strukturna neskladja, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevala mobilnost in
zaposljivost.
Cilj programa je vlaganje v ljudi, katerih človeških kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti,
zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je najboljši način za večjo zaposlenost, socialno vključenost,
zmanjšanje regionalnih razlik in višji ţivljenjski standard. Program se izvaja preko vsakoletnega javnega
povabila upravičenca katerega predmet je sofinanciranje projektov posebnih in/ali splošnih
usposabljanj zaposlenih.
Ponudniki bodo lahko v okviru javnega povabila kandidirali za sofinanciranje upravičenih stroškov za
različne programe posebnih usposabljanj in različne programe splošnih usposabljanj. Splošna
usposabljanja predstavljajo programe izobraţevanja do vključno 2. bolonjske stopnje ter usposabljanja,
ki delojemalcu dajejo znanja, ki so v veliki meri prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.
Posebna usposabljanja pa dajejo znanja, ki niso prenosljiva na druga podjetja, ali pa so prenosljiva
zgolj v omejenem obsegu.
Vsak izbran ponudnik predstavlja projekt programa upravičenca. Stroški projekta so upravičeni, v
kolikor bodo nastali v obdobju od izdaje obvestila upravičenca o odobritvi sredstev do datuma
določenega v posameznem javnem povabilu oz. največ do vključno 20.9.2013
Znesek programa je 10.784.700,00 EUR.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/
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Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008,
2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraţevanja, povečanje splošne izobraţenosti odraslih do
zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih moţnosti posameznikov. Program je namenjen
odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V.
stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do2012/2013.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od
tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 EUR.
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Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoloţljivih sredstev oziroma do
15.7.2013.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-

objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/
2.

E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli
Namen projekta je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraţevanja pri naravoslovnih predmetih z
ustvarjanjem pogojev za rabo IKT pri šolskem delu (digitalizacija in razvoj e-učbenikov), jih skozi
usposabljanje učiteljev in učencev (tako v šoli kot pri samostojnem delu doma) implementirati v
izobraţevalni proces ter razvijanje digitalne kompetence učečega.
Projekt bo omogočal laţjo dostopnost in zmanjševanje stroškov ob enakem izobraţevalnem standardu do
kvalitetnih gradiv, potrebnih v izobraţevalnem procesu.
Obenem bo omogočal učiteljem naravoslovnih predmetov in matematike v osnovni šoli bolj učinkovito in
istočasno laţje poučevanje ter premik od posrednika znanja k animatorju in organizatorju učenčeve
samostojne konstrukcije znanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011-2014 za
sofinanciranje aktivnosti, je 2.000.000,00 EUR.
Projekt »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli« bo dosegljiv tudi na naslovu
http://www.zrss.si/.

3.

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011-2014
Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja za zagotavljanje večje mobilnosti in strokovni razvoj
delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi. Vključenim v usposabljanja bo
omogočena večja ponudba kakovostnih programov usposabljanj in večja dostopnost do programov
usposabljanj in licenciranj na področju športne rekreacije, športnega turizma, interesne športne vzgoje
otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa, strokovno – organizacijskega dela v športu in
upravljanja s športno infrastrukturo.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 2.973.654,00 EUR.
Rok za oddajo vloge: 22.9.2011 do 12. ure.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport,

http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsh
ow_single%5D=1139.
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E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah
Namen in cilj javnega razpisa je razvoj in uvedba e-kompetenc učiteljev in šol v obmejnem
večkulturnem prostoru z Madţarsko. V okviru projekta bodo potekale naslednje dejavnosti:
razvijanje jezikovnih e-kompetenc v madţarskem jeziku,
razvoj e-gradiv,
razvijanje in nadgradnja poučevanja madţarskega jezika 2 z uporabo IKT,
oblike motivacij za spoznavanje madţarskega jezika in kulture z IKT.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012 in 2013 za izvedbo
javnega razpisa je 1.000.000,00 EUR.
Rok za oddajo vloge: 18.10.2011 ob 10. uri.
Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[sho
w_single]=1141.

5.

Javni razpis za izbor operacij
2012-2014«

»Za programe

splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od

Namen projekta je sofinanciranje izvajanja programov splošnega neformalnega izobraţevanja odraslih in
razvoj ter izvajanje novo razvitih programov za usposabljanja strokovnih delavcev, ki izvajajo programe
splošnega neformalnega izobraţevanja odraslih.
Skupna okvirna višina, nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012, 2013 in 2014 za
izvedbo javnega razpisa je 5.171.620,00 EUR.
Rok za oddajo vloge: 14.10.2011 ob 12. uri.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bs
how_single%5D=1140.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

Javni razpis Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje
strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012, 2013

vključevanja

zunanjih

Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi
organizacijami, gospodarskimi druţbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in
drţavami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces, je 1.785.462,00
EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 1.517.642,70 EUR in nacionalna udeleţba
15 % vrednosti projekta ali 267.819,30 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2011 je
585.462,00 EUR.
Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je do 31. 01. 2012 do 14. ure.
Več informacij na:
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=971
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Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v
letih 2011-2013
Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo
na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih
programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces, je
870.109,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 739.592,65 EUR in nacionalna
udeleţba 15 % vrednosti projekta ali 130.516,35 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2011 je 585.462,00 EUR.
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Rok za oddajo vlog je za drugo odpiranje do 31. 05. 2012 do 14. ure.
Več informacij na:
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=975

3.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem
raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora
podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.
Cilj javnega razpisa je krepitev raziskovalno razvojnih skupin, ki še nimajo raziskovalno razvojnih
oddelkov ali skupine v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih raziskovalno razvojnih oddelkov ali
skupin s specialističnimi znanji na novih raziskovalno razvojnih področjih. Rezultat programa,
prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja je vzpostavljena nova
raziskovalno razvojna skupina v podjetju, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012 in 2013 ter 2014 za
izvedbo javnega razpisa je 20.000.000,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85% vrednosti projekta ali
17.000.000,00 EUR in nacionalna udeleţba 15% vrednosti projekta ali 3.000.000,00 EUR.
Roki za oddajo vlog so naslednji: 2. rok za oddajo vloge je 9.1.2012 do 12. ure, 3. rok za oddajo vloge
je 21.5.2012 do 12. ure, 4. rok za oddajo vloge je 3.9.2012.
Več informacij na:
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=974
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Kohezijski sklad
Razpisi iz energetskega področja

Ministrstvo za gospodarstvo
1.

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 naloţbe 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
omreţje.
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 05.09.2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG 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 na:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

2.

Javni razpis za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011-2013
(UJR 1)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite
prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. Finančne spodbude so namenjene občinam za naloţbe
v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrţevalne posege in rekonstrukcije
obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk.
Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000 EUR za leto 2013
Roki za oddajo vlog: 30.11.2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu.
Več informacij na:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906

3.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2014
(KNLB 3)
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih
naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naloţbe 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 05.09.2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu
http://mg.gov.si/ 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 na:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901
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Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v
gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje
učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so
namenjene investitorjem v gospodarstvu za naloţbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in
regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.
Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu
2011, 2.0 mio EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013
Roki za oddajo vlog: od 02.03.2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do
porabe sredstev.
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Več informacij na:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=893

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
1.

Javni razpis za energetsko sanacijo domov za starejše
Sredstva so namenjena za projekte energetske sanacije domov za starejše, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve ter opravljajo
socialno varstveno dejavnost.
Razpisana sredstva: 20 mio EUR;
Roki za oddajo vlog: roka za oddajo vlog sta 14.10.2011 in 13.01.2012. V primeru, da sredstva ne bodo
razdeljena v okviru predvidenih odpiranj, bo ministrstvo izvedlo dodatna odpiranja, o čemer bo
ministrstvo objavilo obvestilo tako na svojih spletnih straneh kot tudi v Uradnem listu.
Več informacij na:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis
_pi1[show_single]=944

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb srednjih šol in dijaških domov
Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in
izobraţevanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in
šport (v nadaljevanju MŠŠ ), ter opravljajo vzgojno-izobraţevalno dejavnost.
Skupna višina nepovratnih sredstev: 16 mio EUR za leta 2011, 2012 in 2013.
Rok za oddajo vlog: 20. oktober 2011, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem
listu RS in na spletni strani MŠŠ na naslovu http://www.mss.gov.si/ najmanj 45 dni pred prvim
predvidenim rokom za oddajo vlog.
Več informacij na:
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show _si
ngle]=1124
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RAZPISI
Izdana odločba za 2. fazo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki
Dolenjske
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je kot organ upravljanja izdala odločbo o
dodelitvi sredstev za izgradnjo 2. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD). Dobrih 32,5
milijona evrov vredni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013 in bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 18,9 milijona evrov.
Z uresničitvijo projekta bo urejena problematika predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 161.000
prebivalcev na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine do leta 2042. Z dosedanjih 55.500 ton odloţenih
odpadkov se bo količina zmanjšala na 17.020 ton letno.
V okviru druge faze projekta je namreč predvidena izgradnja objektov za mehansko-biološko obdelavo (MBO)
odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode z zmogljivostjo 30.000 m3 na leto, izgradnja infrastrukture za izrabo
odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije ter vzpostavitev informacijskega sistema.
Projekt predstavlja nadaljevanje leta 2007 zaključene prve faze izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki,
ki je bila v višini 3,4 milijona evrov prav tako sofinancirana iz Kohezijskega sklada. V njenem okviru je bila
izvedena sanacija in zapiranje obstoječega odlagališča, zgrajeno novo odlagališče ter potrebna komunalna
infrastruktura za njegovo obratovanje. Poleg tega je bila v okviru prve faze izdelana tudi projektna in investicijska
dokumentacija za pripravo 2. faze projekta.
Gre za ţe šesti projekt s področja ravnanja z odpadki, ki bo v okviru 1,57 milijarde evrov vrednega Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 sofinanciran iz Kohezijskega sklada.
Pred njim so bila sredstva omenjenega sklada dodeljena tudi za regionalne centre v Puconcih, Zasavju, na
Koroškem, Slovenski Bistrici in Ljubljani. Skupna vrednost vseh šestih projektov znaša dobrih 254 milijonov evrov,
od tega pa bo predvidoma 136,9 milijona evrov prispevala Evropska unija.

Izdana odloča o dodelitvi sredstev za projekt odvajanja in čiščenja
odpadne vode na območju Maribora
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja izdala odločbo o dodelitvi
sredstev za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN
Maribor. 24,1 milijona evrov vredni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 13,1
milijona evrov.
Z uresničitvijo omenjenega projekta bo urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju
Maribora v Mestni občini Maribor in občinah Duplek, Miklavţ na Dravskem polju in Hoče-Slivnica. V okviru projekta,
ki naj bi se predvidoma zaključil sredi leta 2015 je predvidena izgradnja 45,5 kilometra dolgega kanalizacijskega
sistema z dograditvijo kanalizacije, 9 črpališč ter ostalih spremljajočih objektov.
Z uresničitvijo omenjenega projekta bo na javni kanalizacijski sistem priključenih dodatnih 5.143 prebivalcev,
poleg tega pa se bodo zmanjšale emisije v vodah za 14.769 populacijskih enot. S sanacijo virov onesnaţevanja se
bo izboljšal ţivljenjski standard ter zdravje prebivalcev v omenjenih občinah, nenazadnje pa bo projekt prispeval
tudi k izboljšanju gospodarske infrastrukture, ki bo pospešila gospodarski razvoj regije.
Omenjeni 1,6 milijarde evrov vredni Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) je
podlaga za črpanje evropskih sredstev zlasti iz Kohezijskega sklada (KS), in sicer v višini dobre 1,4 milijarde evrov,
v manjši meri, in sicer v višini 165 milijonov evrov, pa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Sredstva so
v prvi vrsti namenjena za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjšem
obsegu pa tudi za projekte s področja trajnostne rabe energije.
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OP ROPI

od 26.09. – 30.09.2011

VABLJENI NA DNEVE ODPRTIH VRAT

26. september – Koroški regijski center
za ravnanje z odpadki (KOCEROD) – vodena
ogleda bosta potekala ob 11. in 12. uri

27. september – Center za ravnanje z
odpadki Dolenjske(CeROD): vodena ogleda
bosta ob 11. in 15. uri

Pomagajmo okolju

Od 26. do 30. septembra se bodo javnosti predstavili
naslednji regijski centri za ravnanje z odpadki:

Kohezijski e-kotiček 09/2011
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28. september – Regijski center za ravnanje
z odpadki Celje (RCERO Celje) in Toplarna
Celje: vodeni ogledi bodo vsaki dve uri, s
pričetkom ob 10. uri (nato ob 12.,14. in 16. uri)

30. september – Center za ravnanje z
odpadki Puconci (CERO Puconci) –
vodena ogleda bosta ob 9. uri in 13.30 uri

Pomagajmo okolju

29. september – Regijski center za
ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO
Ljubljana) – vodeni ogledi bodo vsaki dve uri, s
pričetkom ob 10. uri (nato ob 12., 14. in 16.
uri)

Morebitna vprašanja v zvezi z dogodkom lahko naslovite na
euskladi.svlr@gov.si.

Urnike prevozov s postajališči lahko preberete na spletni strani
www.eu-skladi.si v priponki.

www.eu-skladi.si

11

Kohezijski e-kotiček 09/2011

NAJAVA DOGODKOV
OP RR

od 17.11. – 18.11.2011

V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 bo Sluţba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo organizirala dvo-dnevno mednarodno konferenco na temo centrov odličnosti, ki bo potekala 17. in
18.11.2011 na Brdu.
Prvi del konference bo namenjen predstavitvi pomena centrov odličnosti, zakaj odločitev o njihovi vzpostavitvi ter
pričakovanih rezultatih, ki naj bi jih tovrstni instrumenti prinesli na ravni drţave, regije, Evrope. V drugem delu
bodo predstavljeni znanstveni doseţki centrov odličnosti, poslovnih modelov in IPR, potekala pa bo tudi izmenjava
dobrih praks.
Namen konference je predstavitev delovanja centrov odličnosti v evropskem prostoru ter izmenjava njihovih
znanstvenih doseţkov, poslovnih modelov in dobrih praks. Poleg tega bodo predstavljeni tudi doseţki Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
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Zaključek Festivala nevladnih organizacij LUPA
V petek 16. septembra 2011 se je s podelitvijo nagrad fotografskega natečaja končal 10. Vseslovenski festival
nevladnih organizacij LUPA, v okviru katerega je potekal veliki informativni dogodek OP RČV. Letos sta ga
skupaj organizirala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in Zavod Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Letošnji festival, ki se je začel v
ponedeljek 12. septembra 2011 je bil posvečen razvojnim priložnostim, ki jih omogoča Evropski socialni sklad
(ESS), privabil pa je veliko nevladnih organizacij kot tudi številne obiskovalce.
Ţe prvi dan festivala se je delavnice, okrogle mize in diskusijske kavarne na temo pridobivanja sredstev ESS ter
priloţnosti za nevladne organizacije udeleţilo preko 160 udeleţencev.
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Obiskovalci mestnega središča so se v četrtek sprehodili mimo več kot 150 različnih društev, ki so se predstavljala
na Bazarju nevladnih organizacij. Na odru bazarja na Prešernovem trgu se je zvrstilo kar nekaj zelo privlačnih točk.
Tudi SVLR je imela svojo stojnico s promocijskim gradivom, kjer so njeni predstavniki odgovarjali na številna
vprašanja mimoidočih, ki so jih zanimale informacije o koriščenju evropskih sredstev iz naslova ESS.
V petek 16. septembra 2011 se je v popoldanskem delu zaključil festival LUPA s podelitvijo nagrad fotografskega
natečaja, na katerega so sodelujoči pošiljali fotografije, tematsko vezane na strukturne sklade EU. Zmagala je
fotografija Lokalne razvojne fundacije za Pomurje z naslovom »Mladi in oblast« avtorice Matejke Horvat. Drugo
mesto je zasedla fotografije Zavoda za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana – PREMIKI s
sloganom »Potujem, kamor ţelim, sedaj lahko!«, avtorice Silvije Tavčar. Tretje mesto pa je pripadlo fotografiji
Zavoda Racio social z naslovom »Sončni zahod nad Ljubljano«, avtorice Petre Čanak. Vsa tri mesta so zasedle
fotografije, ki so bile posnete v sklopu projektov ESS.

1. mesto: Mladi in oblast, avtorica Metejka Horvat
2. mesto: Potujem, kamor
želim, sedaj lahko, avtorica
Silvija Tavčar

3. mesto: Sončni zahod nad Ljubljano, avtorica
Petra Čanak

www.eu-skladi.si
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DOBRE PRAKSE
Evropski socialni sklad
Projekt Tovarna dela - Tekstil
Socialna podjetniška ideja zbiranja, obdelovanja in prodaje rabljenega tekstila
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je leta
2010 v okviru Javnega razpisa za spodbujanje enakih
moţnosti in socialne vključenosti na trgu dela izbralo
15 projektov, ki jih bo v okviru Evropskega socialnega
sklada sofinanciralo do konca leta 2014 z namenom
izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih
skupin, ustvarjanja delovnih mest za ranljive skupine
in zagotavljanja enakosti med spoloma.
Projekt Tovarna dela - Tekstil je mrežni projekt
nevladnih organizacij, regionalnih institucij ter
podpore zasebnega sektorja, in sicer: Mladinskega
centra Dravinjske doline, Društva za razvoj socialnih
programov in socialnega podjetništva, Zadruga dobrote
z.b.o., Društva ekologi brez meja, Okoljsko
raziskovalnega zavoda ter občine Ravne na Koroškem,
Zdruţenja oblikovalcev, arhitektov in rokodelcev
Grupa in Zavoda Pika kot pridruţenih partnerjev.
S projektom se, skozi socialno podjetniško idejo
zbiranja, obdelovanja in prodaje rabljenega tekstila,
ki bi sicer končal kot odpadek, ustvarjajo nove
zaposlitvene možnosti in zelena delovna mesta za
ranljivi ciljni skupini iskalcev prve zaposlitve in
brezposelnih starejših od 50 let ter spodbuja ekološko
prostovoljstvo in osveščenost javnosti. Poslanstvo
takšnega socialnega podjetja je izvajanje ekonomsko
vzdrţne dejavnosti, ustvarjanje novih delovnih mest in
zaposlovanje socialno izključenih skupin, vračanje
preseţkov prihodkov nad odhodki nazaj v dejavnost, na
drugi strani pa zmanjševati količino odpadkov v
Sloveniji.
Namen projekta je med drugim tudi osveščanje
javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih
odpadkov. V okviru projekta se z različnimi dogodki in
aktivnostmi (npr. sprotno obveščanje medijev o
napovedanih akcija zbiranja oblačil itd.), preko
spletne strani www.tdtekstil.si osvešča in aktivira širša
javnost ter zbira rabljena oblačila in hišne tekstilije. S
tem preizkušajo različne načine zbiranja, pridobljene
izkušnje pa bodo sluţile kot osnova za vzpostavitev
učinkovitega sistema zbiranja rabljenega tekstila tudi
po zaključku projekta (zagotovitev trajnosti projekta).
V času trajanja projekta je cilj zbrati 100 ton
tekstilnih odpadkov.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz
sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov, 4. razvojne prioritete Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 4.1
prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti.
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Ideja projekta je vzpostavitev učinkovitega sistema
zbiranja rabljenih oblačil ter njihova nadaljnja
obdelava v novo vzpostavljenem obratu, kjer se bo
zbran tekstil sortiral, očistil, popravil in skladiščil ob
upoštevanju zakonodaje in okoljskih standardov glede
zbiranja, prevozov in skladiščenja tekstila ter
tekstilnih odpadkov. Obrat bo lociran na Koroškem,
medtem ko se v Ljubljani načrtuje vzpostavitev
trgovine z rabljenim tekstilom. Za pripravo kolekcij
in modelov ter njihovo predstavitev na dobrodelnih
modnih revijah pa bo poskrbela modna delavnica, ki
predstavlja poseben cilj projekta. Projekt je
načrtovan in se izvaja v okviru projektnega
partnerstva organizacij iz različnih slovenskih regij, ki
vsaka na svojem področju in podlagi svojih izkušenj
ter resursov prispeva k izvajanju projekta. Končni cilj
je ustanovitev socialnega podjetja TD Tekstil.
Trajanje projekta v mesecih: 24 mesecev
Vrednost dodeljenih sredstev projekta: 294.050,00
EUR (od tega je prispevek EU 85 % in slovenska
udeleţba 15 %).

POZOR!
V letu 2011 bodo partnerji projekta po Ljubljani,
Mariboru, Savinjski in Koroški regiji poskrbeli za
zbiranja tekstila od vrat do vrat. Za izvedbo
kvalitetne in obširne akcije v vseh regijah, ki bodo
potekale od septembra do konca leta 2011, bodo
potrebovali zadostno število prostovoljcev, ki bi
želeli kakorkoli prispevati k izvedbi akcij.
Več informacij o možnosti sodelovanja na
www.tdtekstil.si/kategorija/zbiramo/,
na
spletni
strani http://www.tdtekstil.si ter na stalnih zbirnih
mestih oddaje tekstila.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Preboj na področju zdravljenja raka – velik uspeh slovenskih
raziskovalcev
Na Institutu »Joţef Stefan« so 9. septembra v
sodelovanju s tremi Centri odličnosti (CIPKeBIP,
NANOCENTER in EN-FIST) pred polno veliko
predavalnico predstavili raziskovalno delo o novem
učinkovitem načinu zdravljenja raka, ki je bilo
objavljeno v prestižni reviji Nature Nanotechnology.
Raziskovalna skupina, ki jo vodita doc.dr. Olga
Vasiljeva in prof. dr. Boris Turk je v sodelovanju s
sodelavci iz Rusije, Nemčije in ZDA razvila nov,
izredno učinkovit dostavni sistem, ki predstavlja
izreden potencial na področju dostave zdravil tako na
področjih zdravljena raka kot tudi širše, poudarja prof
dr. Boris Turk in dodaja, da se preboji doseţejo samo z
odličnostjo.
Prof. dr. Dušan Turk, strokovni direktor Centra
odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji
proteinov (CIPKEBIP) je poudaril pomen objave tega
dela za slovenske znanosti o ţivljenju. »Z njim smo v
tej skupnosti prvič v vrhunski reviji objavili delo, ki je
plod raziskav vodenih in izvajanih preteţno v Sloveniji.
Doseţek je plod dolgoletnega dela in razvoja.
Mednarodna avtorska udeleţba in število avtorjev pa
povesta, da gre za kompleksno delo. Objava je
rezultat sodobnega pristopa k raziskavam v bioloških
vedah, kjer je potrebno povezati raziskovalne skupine,
ki vsaka zase dosega kritično maso raziskovalcev,
znanja in opreme,« je poudaril. Z objavo v prestiţni
reviji Nature Nanotechnology pa je raziskovalno delo
prepoznano kot vrhunski doseţek svetovne znanost,
dodaja.

Dogodka sta se udeleţila tudi minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Igor Lukšič in
minister za zdravje dr. Dorijan Marušič. Minister Lukšič
je opozoril na pomen zdruţevanja reševanja ključnih
problemov
civilizacije
s
temeljno
znanostjo.
Raziskovalno delo, ki ga je opravila ta mednarodna
skupina znanstvenikov na področju odkrivanja novega
načina zdravljenja raka je zagotovo eno takšnih, je
dejal. »Na tem primeru vidimo, da so naši inštituti del
svetovne znanosti. To kar vidimo kot rezultat, pa so
prave usmeritve.« Minister Lukšič je poudaril, da je
vlada v tem mandatu bistveno povečala sredstva za
vlaganje v raziskovalno razvojno dejavnost. To je
dobra politika, ki ţe daje in bo dajala rezultate tudi v
prihodnje, je prepričan minister Lukšič. Minister
Marušič pa je dodal, da ta doseţek pomembno odpira
področje obvladovanja rakavih bolezni in izrazil
upanje, da bi v prihodnjih letih ta znanstveni doseţek
čim prej spravili do človeka.
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DOBRE PRAKSE

Vrednost dodeljenih sredstev projekta:
8.407.000,00 EUR (od tega je prispevek EU
7.145.949,95 EUR in slovenska udeleţba 1.261.050,05
EUR).

Pri omenjenem raziskovalnem delu sta sodelovala tudi
Centra odličnosti NANOCENTER in EN-FIST ter
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze
v Ljubljani.
Na predstavitveni konferenci je direktor IJS prof.dr.
Jadran
Lenarčič
opozoril
na
pomembnost
mednarodnega prepletanja raziskovalcev kakršno je
bilo pri omenjenem projektu ter na tesno povezanost
ljudi z odprtostjo in ustvarjalnostjo.

www.eu-skladi.si
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Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala brošuro
»Evropska sredstva za čistejše okolje«. Brošura vključuje informacije o regionalnih centrih za
ravnanje z odpadki, ki so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi in informacije o ločevanju
odpadkov - http://www.eu-skladi.si/za-medije/publikacije.

Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih
v
programskem
obdobju
2007-2013,
najdete
na
spletni
skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013.

strani:

http://www.eu-

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40

Urad vlade za komuniciranje
Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom
Slovenije v EU vsak delavnik od 9. do 19. ure.
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: Polona Pekolj, polona.pekolj@gov.si
Seznam upravičencev, ki so bili deleţni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=5.
Pozivamo vas, da lahko 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 euskladi.svlr@gov.si.

Prijetno branje vam želimo!
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