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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
1.

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.
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

2.

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. Projekt bo trajal od
01.01.2011 do 31.11. 2015.
Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2011 je odprt od 1. marca 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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3.

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.
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.
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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.
Rok za oddajo ponudb je do 28.10.2011.
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/

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 do 2012/2013.
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.
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/
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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

2.

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.
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.
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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

www.eu-skladi.si

5

Kohezijski e-kotiček 09/2011

RAZPISI
4.

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.
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: rok za oddajo vlog je 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: 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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Z evropskimi sredstvi do enotne vozovnice v potniškem prometu
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja izdala odločbo o
dodelitvi sredstev za uresničitev projekta Integriranega javnega potniškega prometa. Dobrih 7,3 milijona
evrov vredni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada v višini 6,2 milijona evrov.
Osrednji cilj projekta, ki ga bo Direktorat za promet izvedel do konca leta 2014, je organizacija celotnega sistema
javnega potniškega prometa tako, da bo za uporabnika udoben, hiter, enostaven za uporabo ter cenovno
konkurenčen osebnemu avtomobilu. Na ta način bodo zagotovljeni pogoji za poenostavitev uporabe javnega
prevoza kot tudi za njegovo cenovno dostopnost.
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Namen projekta je vzpostaviti integriran sistem ponudbe javnega potniškega prometa na ravni ţelezniškega in
avtobusnega prometa (tako linijskega oz. regionalnega kot mestnega avtobusnega prometa). Integracija bo
vzpostavljena na več ravneh, in sicer na ravni integracije voznih redov in vozovnic kot tudi na ravni vzpostavitve
pogojev za prostorsko integracijo s ciljem zagotavljanja hitrejšega potovalnega časa potnikov in večjo udobnost.
Uvedba enotne vozovnice, ki bo veljala znotraj določenih con, bo potniku zagotavljala, da bo v primeru prestopanj
- med enakimi ali različnimi transportnimi načini znotraj cone oz. con, za katere je kupil vozovnico - lahko
uporabljal isto vozovnico brez doplačila. Osnova prostorske integracije pomeni vzpostavitev sistemske rešitve na
področju prostorskih aktov občin, ki morajo načrtovati razvoj dejavnosti v prostoru na način, ki bo usmerjal razvoj
naselij in regij v zagotavljanje prostorskih pogojev za učinkovitejše izvajanje javnega potniškega prometa, ureditev
prestopnih točk (postaj in postajališč), ureditev sistema P+R (parkiraj in se pelji) v prostoru na način, da bodo
potniku omogočile hitro, varno in udobno prestopanje.
Uresničitev projekta bo prispevala tudi k doseganju pomembnih socialnih in ekonomskih ciljev, kot so integracija
oz. povezanost mesta s podeţeljem, z izboljšano prometno pretočnostjo se bo povečala konkurenčnost mest in
izboljšala oskrba gospodarstva, nenazadnje pa bo uresničitev projekta prispevala tudi k zmanjšanju negativnih
vplivov na okolje.
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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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Utrinki po dnevih odprtih vrat regijskih centrov za ravnanje z
odpadki
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je v tednu med 26. in 30. septembrom
2011 organizirala vodene oglede regijskih centrov za ravnanje z odpadki, ki so sofinancirani z evropskimi
sredstvi. Kako s sredstvi evropske kohezijske politike skrbimo tudi za čistejše okolje, se je lahko prepričalo
več kot 550 obiskovalcev centrov v Puconcih, Celju (vključno s Toplarno), Novem mestu, Ljubljani in na
Koroškem.
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Obiskovalcem je bila predstavljena organiziranost in delovanje posameznega centra, med drugim pa so izvedeli
tudi, kaj se zgodi z odpadki, ko jih odnesemo iz svojega doma. Odgovorno ravnanje z odpadki je namreč ključnega
pomena za kakovost ţivljenja vsakega posameznika in druţbe kot celote. V centrih so poudarili, da se volumen
odpadkov močno zmanjšuje zaradi povečanega ločevanja in predelave odpadkov, pa vendar ostaja še precejšen del
komunalnih odpadkov, ki se ne zberejo ločeno. Te v centrih pred odlaganjem obdelajo in tako zmanjšajo količino
odloţenih odpadkov na deponijah. S tem in drugimi ukrepi (čistilnimi napravami za odpadne vode, zajemanjem in
izkoriščanjem deponijskega plina, ki nastaja pri razkroju bioloških odpadkov, za proizvodnjo električne energije
itd.) zmanjšujejo negativne vplive na okolje in prispevajo k njegovemu varovanju.
Izboljšanju infrastrukture in skrbi za bolj varno, čisto, zdravo in kakovostnejše okolje je namenjen tudi precejšen
del evropskih sredstev v okviru dobre 1,57 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture, ki je podlaga za črpanje sredstev zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi
Evropskega sklada za regionalni razvoj. V tem okviru je za izgradnjo in posodobitev omenjenih centrov
zagotovljenih dobrih 155 milijonov evrov. Do septembra 2011 so bile izdane odločbe za šest tovrstnih projektov v
skupni vrednosti dobrih 254 milijonov evrov, od tega bo več kot polovico sredstev oz. slabih 137 milijona evrov
sofinancirala Evropska unija.
Regijska centra za ravnanje z odpadki na Koroškem in v Celju so si ogledali tudi predstavniki Evropske komisije.
Vodja enote za Slovenijo in Avstrijo pri generalnem direktoratu za regionalno politiko Georgios Yannoussis je ob tej
priloţnosti tudi dejal, da je Slovenija uspešna pri črpanju evropskega denarja.
Nekaj utrinkov s terena si lahko pogledate tudi v fotogaleriji.

www.eu-skladi.si
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Evropski socialni sklad
Mreža centrov vseživljenjskega učenja – CVŽU v Sloveniji
Ţivimo v dobi projektov, ki Sloveniji odpirajo nove
moţnosti. Spletajo se sveţe poslovne vezi med
različnimi partnerji v regijah, rezultati pa pomembno
prispevajo k dvigu izobraţenosti prebivalstva. Ena od
pomembnih pridobitev v okviru Operativnega programa
človeških virov od 2007 do 2013, 3. razvojne prioritete
Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja, 1.
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja,
so tudi Centri vseţivljejskega učenja – CVŢU.
V organizacijskem smislu CVŢU predstavljajo različne
modele povezovanja partnerskih organizacij, ki v
lokalnem okolju/regiji podpirajo uresničevanje ciljev
vseţivljenjskega učenja in izvajajo zlasti dejavnosti
učenja, informiranja in svetovanja za odrasle. V 14
konzorcijev je povezanih 140 organizacij – ponudnikov
izobraţevanja in učenja, ki ustvarjajo odprto učno
okolje, motivirajo odrasle posameznike in povečujajo
dostop do vseţivljenjskega učenja.
Na osnovi javnega razpisa za Centre vseţivljenjskega
učenja – CVŢU in odpiranje sistemov izobraţevanja in
usposabljanja v širše okolje – partnerstva (Uradni list
RS, št. 59/08), ki ga je pripravilo Ministrstvo za
šolstvo in šport, je bilo izbranih 14 CVŢU, katerih
nosilci – upravičenci so ljudske univerze. Sedeţi CVŢU
so umeščeni v statistične regije, tako da je z
dejavnostmi, ki jih izvajajo, enakomerno pokrivajo
vso drţavo. Po številu prebivalcev in geografski legi so
slovenske regije različne, zato smo oblikovali:
-

5 manjših CVŢU, ki pokrivajo okvirno 73.000
prebivalcev,
4 srednje CVŢU, ki pokrivajo okvirno do
130.000,
5 velikih CVŢU, ki pokrivajo več kot 130.000
prebivalcev.

Upravičenci z izvajanjem naslednjih dejavnosti CVŢU
izboljšujejo kakovost in učinkovitost sistema
izobraţevanja in usposabljanja:
razvijajo in izvajajo svetovalno dejavnost za
odrasle v svetovalno informativnih središčih za
odrasle – ISIO. Dejavnost izvajajo usposobljeni
svetovalci na sedeţih ljudskih univerz in na
dislokacijah, z namenom prispevati k večji
informiranosti
prebivalstva
o
moţnostih
izobraţevanja in usposabljanja v lokalnem okolju.
razvijajo in uvajajo samoevalvacijo kakovosti v
svetovalna središča za odrasle;
organizirajo samostojno in organizirano učenje na
Točkah za vseţivljenjsko učenja – TVŢU. TVŢU so
javno dostopna mesta z enim ali več učnimi mesti
za učenje s podporo IKT tehnologije, učnimi
gradivi ter usposobljenimi mentorji, ki nudijo
pomoč pri učenju.
nadgrajujejo moţnosti za vključevanje odraslih v
različne oblike neformalnega
učenja, s
poudarkom na vključitvi večjega števila ranljivih
skupin prebivalstva;
razvijajo modele vrednotenja in potrjevanja
neformalno pridobljenih znanj;
uvajajo nove oblike učenja, kot je borza znanja,
samostojno učenje v središčih za samostojno
učenje in nove oblike svetovanja, kot je poklicno
svetovanje, svetovanje za starejše odrasle, ipd.
skrbijo za promocijo dejavnosti, ki vključuje tudi
spletni portal.
Za izvajanje dejavnosti CVŢU je v konzorcijih
zaposlenih okvirno 44 organizatorjev izobraţevanja,
mentorjev in svetovalcev, ki so financirani iz tega
projekta. Strokovno usposabljanje zaposlenih podpira
Andragoški center Republike Slovenije, v okviru
drugih projektov.

Obdobje izvajanja operacij »Dejavnosti CVŢU« je od 1.
1. 2008 do 31. 12. 2013. Odobrena sredstva za razvoj in
delovanje za celotno obdobje znašajo 10.859.177,95
EUR.
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Na polovici izvajanja projekta ( od leta 2008 do 2010) so bili doseženi naslednji fizični
kazalniki:
V okviru 14 svetovalnih središč informativno-svetovalne dejavnosti ISIO deluje 53 dislokacij: Svetovalnih
storitev se je posluţilo 22.229 odraslih, svetovalci so opravili 39.374 ur svetovalnega dela. Odprti sta 2 novi
središči za samostojno učenje in 2 Borzi znanja. V regijah deluje 165 točk vseţivljenjskega učenja TVŢU.
Različnih oblik izobraţevanja in usposabljanja se je udeleţilo 46.839 udeleţencev. Za tekoče animiranje in
informiranje javnosti deluje pri upravičencih 14 portalov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ljudska univerza Koper: http://www.lu-koper.si/podrocje.aspx?id=48
Ljudska univerza Nova Gorica: http://www.lung.si/index.php?barva_crka=r&id_podatka=61
RIC Novo Mesto: http://www.cvzu-dolenjska.si/
Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Ljubljana http:/www.cvzu-lur.si/
Ljudska univerza Jesenice:http://ucenje.cvzu-gorenjske.si/show.aspx?xid=WBT:X:PrvaStran
Ljudska univerza Velenje: http://www.lu-velenje.si/index.cgi?c=137&m=11
UPI Ljudska univerza Žalec:
http://www.upi.si/si/index.php?Itemid=1&id=119&option=com_content&task=view
8. Andragoški zavod Ljudska univerza Maribor: http://www.cvzu-zgornjepodravje.si/
9. Ljudska univerza Ptuj: http://www.cvzu-podravje.si/
10. Ljudska univerza Murska Sobota: http://www.cvzu-pomurje.si/cvzu/
11. Mocis, Slovenj Gradec: http://www.cvzu-koroska.si/
12. Ljudska univerza Postojna: http://www.cvzukrasno.si/si/predstavitev_cvzu_krasno/dejavnosti_cvzu/
13. Ljudska univerza Krško: http://www.cvzu-posavje.si/index.php?arhiv=3&nid=51
14. Zasavska
ljudska
univerza
Trbovlje:
http://www.zlu-trbovlje.si/si/projekti/cvzu-centervsezivljenjskega-ucenja-2008-2013/
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Hotel Jakec Trije Kralji
Hotel Jakec Trije kralji bo v svoji novi podobi in
preobleki uradno odprl svoja vrata na Prešernov rojstni
dan 3.12.2011. Gre za druţinski hotel z 10 redno
zaposlenimi, ki je zrasel iz deloma prenovljenega
penziona Jakec in deloma iz novogradnje. Sam projekt
se nanaša na rekonstrukcijo in dozidavo objekta z
namenom
zagotavljanja
novih
nastanitvenih
zmogljivosti s spremljajočo gostinsko in wellness
ponudbo. Rekreacijsko turistični center Jakec na Treh
Kraljih je sredstva pridobilo na Javnem razpisu
turistična infrastruktura 2009, ki ga je izvajalo
Ministrstvo za gospodarstvo.
Novitete, ki se uvajajo v okviru rekonstrukcije in
dozidave objekta bodo dodobra zapolnile ponudbeno
vrzel. Gostje bodo imeli na voljo wellnesl s štirimi tipi
različnih savn in najmodernejši jacuuzi, fitnes center z
igralnico, štiri stezni bowling s posebno sobo za
postreţbo jedi in pijač, vinoteko, restavracijo z 250
sedeţi, ki jo je moţno razdeliti v tri konferenčne
dvorane
za
potrebe
izvajanja
seminarjev,
teambildingov ipd., moderno recepcijo z brezţično
internetno povezavo, previjalnico za najmlajše,
otroško igralnico in seveda popolnoma prenovljene
sobe kategorije 3***. Za prijetno popestritev velja
krušna peč v kateri bo našla prostor marsikatera
dobrota in točilnica s kaminom in prijetnim
ambientom.
Na rekreacijsko-turističnem centru Jakec v zimskem
času obratuje smučišče z dvema vlečnicama in
umetnim zasneţevanjem. Močne so tudi organizacije
zimskih in poletnih šol v naravi.

Za projekt je bilo pridobljenih 750.000 EUR sredstev
iz ESRR (EU del in SLO del). Celotna investicija je
vredna nekaj več kot 1.900.000 EUR.
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Spletna stran www.eu-skladi.si od sedaj naprej tudi v angleški različici
na strani http://www.eu-skladi.si/?set_language=en.
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OBVESTILA

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: Mateja Mejavšek, mateja.mejavsek@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 in lepe praznike vam želimo!
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