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Vir podatka: seznam upravičencev, 28.2.2014 

V programskem obdobju 

2007–2013 je bilo v 

Pomurski regiji 

sofinanciranih več kot 

260 različnih projektov v 

vrednosti preko 289 

milijonov evrov. V to 

niso vključeni projekti, ki 

so imeli vpliv na celotno 

državo ali projekti, ki so 

vplivali na več regij. 

Pomurska regija je 

najbolj severovzhodna, in 

ravninska regija Slovenije 

z več kot 119.000 

prebivalci, ki vključuje 27 

občin.  
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Eko-socialna kmetija KORENIKA se nahaja v osrčju 

Krajinskega parka Goričko, na skrajnem SV Slovenije, v vasi 

Šalovci. Njeno poslanstvo je ustvarjanje novih delovnih 

mest in usposabljanje ter zaposlovanje oseb iz ranljivih 

družbenih skupin na delovnih mestih, kjer opravljajo 

dejavnosti povezane z ekološkim kmetijstvom, ekološko 

predelavo hrane ter oživljanjem kulturne dediščine. Tako 

glede na razvoj dejavnosti kakor tudi glede na število in 

status oseb, ki jih zaposluje, je eko-socialna kmetija 

Korenika eden vidnejših primerov dobre prakse socialnega 

podjetništva v Sloveniji.  

 

 

Ekoturizem je kot razvojna gospodarska panoga na 

podeželju zanimiv za različne ciljne skupine in z razvojem 

turistične ponudbe na Eko-socialni kmetiji Korenika se bodo 

razpoložljivi viri podeželja preoblikovali v turistične 

produkte. Razvoj turistične ponudbe je nadgradnja 

dosedanjih aktivnosti, ki so bile vezane predvsem na 

obnovo tradicionalne kmetije, predelavo ekoloških izdelkov, 

razvoj novih izdelkov in celostne podobe ter usposabljanje 

oseb iz ranljivih družbenih skupin za delo na ekološki 

kmetiji. Na ta način se bodo učinkoviteje izkoriščale vse 

ponujene priložnosti, ki obstajajo v Pomurski regiji, na 

področju uporabe socialnega, naravnega in kulturnega 

kapitala. 

Ključnega pomena za oblikovanje kakovostne turistične 

ponudbe je ustrezna usposobljenost osebja, ki izvaja 

posamezne storitve. Zaradi tega je posebna pozornost 

namenjena usposabljanju osebja iz ranljivih ciljnih skupin, 

med katerimi so starejši od 50 let, invalidi, brezdomci, 

pripadniki romske skupnosti in mladi do dopolnjenega 25. 

leta brez ali z nizko stopnjo izobrazbe. 

 

  Razvoj turizma na eko-socialni kmetiji Korenika 

 

 

Za projekt v 

vrednosti slabih 

300.000,00 evrov 

so pridobili dobrih 

250.000,00 iz ESS. 

 

http://www.eu-skladi.si/
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V okviru projekta »Razvoj turizma na eko-socialni kmetiji 

KORENIKA«, ki se izvaja od septembra 2012, je bil zasnovan 

6 mesečni program usposabljanja, ki je sestavljen iz dveh 

modulov in psihosocialne podpore. Prvi modul sestavljajo 

vsebine, ki se nanašajo na ohranjanje tradicionalnih obrti, 

graditeljstva in običajev, drugi modul pa sestavljajo vsebine 

o osnovah eko turizma in tradicionalne kulinarike. V letu 

2013 je bilo v usposabljanje vključenih 8 oseb, od katerih so 

4 osebe že zaključile 6-mesečno usposabljanje, 4 osebe pa 

so trenutno še v usposabljanju. V letu 2014 se bo 6-mesečni 

program usposabljanja ponovno izvedel in vanj se bo 

vključilo 5 oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Med izvajanjem 

delovnega usposabljanja je udeležencem zagotovljena 

mentorska podpora. 

Z razvijanjem dejavnosti, oblikovanjem tržno zanimive 

ponudbe in zagotavljanjem usposobljene delovne sile se 

oblikujejo pogoji za nastanek trajnih delovnih mest za 

ranljive ciljne skupine. V letu 2013 so se zaposlile 3 osebe iz 

ranljivih ciljnih skupin za polni delovni čas, za obdobje 18-

tih mesecev. Tem osebam je zagotovljeno individualno 

svetovanje in skupinska podpora. 

 
V letu 2013 je bila razvita nova tržna dejavnost na področju 

ekoturizma, in sicer Program naravoslovnih dni za otroke in 

mladostnike, v okviru katerega so bili razviti 4 programi 

delavnic (skrivnost zeliščnega vrta, druženje z živalmi na 

kmetiji, družabne igre in ustvarjanje z naravnimi materiali, 

igre na prostem in orientacija v naravi) za različne ciljne 

skupine.  

 

V okviru projekta se izvajajo tudi številne aktivnosti z 

namenom informiranja in obveščanja javnosti. Tako je bila 

na primer vzpostavljena spletna prodajalna 

www.korenika.si, uspešno je bil izveden prvi ekofestival na 

tematiko povezovanja ekoloških in tradicionalnih 

pridelovalcev ter predelovalcev kmetijskih proizvodov, 

organizirani so bili vodeni ogledi po kmetiji in zeliščnem 

vrtu, delavnice za otroke, kmečka tržnica, posneti sta bili 

dve video predstavitvi ipd. 

 Projekt izvaja KORENIKA – Zavod za usposabljanje in 

zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci kot vodilni partner v 

sodelovanju s projektnima partnerjema: Društvo za 

promocijo in zaščito prekmurskih dobrot ter MOZAIK - 

društvo za socialno vključenost. 

 

Razvoj turizma na eko-socialni kmetiji Korenika 

 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.korenika.si/
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  »Phuri dej«: Romske ženske – ambasadorke romske kulture in dediščine 

 

 

Projekt »PHURI DEJ« je podporni projekt socialno-podjetniškemu kulturnemu projektu »Kamenci – romska kulturno-

turistična vas na evropski poti romske kulture in dediščine«. Namenjen je razvoju t.i. »ženskega segmenta« kulturne 

ponudbe romskega naselja Kamenci ter praktičnemu usposabljanju romskih žensk za ohranjanje in kreativno rabo ter za 

optimalno komercializacijo romske kulturne dediščine v okviru Evropske poti romske kulture in dediščine.   

 

Prijavitelj tega projekta je Društvo »MISIJA *S« ob 

sodelovanju Občine Črenšovci in domicilnih romskih 

društev, ki v romskem naselju Kamenci že razvija in 

udejanja socialno-podjetniški kulturni projekt »Kamenci - 

romska kulturno-turistična vas na evropski poti romske 

kulture in dediščine«. Namen tega projekta je, da z 

oplemenitenjem obstoječe in z razvojem nove, inovativne 

(na romski kulturni dediščini in na romskih vrednotah 

temelječe) kulturno-turistične ponudbe po eni strani 

prispeva k temu, da Kamenci (kot sestavni del kulturne 

ponudbe Evropske poti romske kulture in dediščine) 

postanejo razpoznavna in za obiskovalce atraktivna 

kulturno-turistična točka na zemljevidu Evrope. Po drugi 

strani se s projektom vzpostavljajo tudi neobhodni 

predpogoji za razvoj romskega socialnega podjetništva na 

področju (romske) kulture v povezavi s turizmom ter za 

zaposlovanje oziroma samozaposlovanje dolgotrajno 

brezposelne romske populacije. Vendar pa lahko Kamenci 

postanejo romska kulturno-turistična vas s celovito kulturno 

ponudbo le s participacijo romskih žensk, ki so bile do sedaj 

le bolj ali manj pasivne „opazovalke“ dogajanj.   

 

Zato je projekt »PHURI DEJ« namenjen prav (socialno 

izključeni) populaciji romskih žensk iz romskega naselja 

Kamenci, tj. populaciji, ki se sooča kar s trojno 

izključenostjo: zaradi svoje etnične pripadnosti, zaradi 

svojega spola in tudi zaradi stigmatiziranega položaja, ki ji je 

v družbi »pripisan«. Gre za osebe z najnižjo stopnjo 

izobrazbe (tudi nepismene) in posledično z najvišjo stopnjo 

dolgotrajne brezposelnosti ter življenja na družbenem 

obrobju pod pragom revščine. 

Projekt v 

vrednosti dobrih 

94.000,00 evrov 

je v višini 85% 

sofinancirala EU, 

in sicer iz ESS. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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V sklopu projekta »PHURI DEJ« se je razvil t.i. »ženski 

segment« kulturne ponudbe romskega naselja Kamenci. V 

projekt vključene romske ženske so po eni strani usposobili 

za ohranjanje romskega kulturnega izročila in za ponovno 

aktualizacijo tradicionalnih romskih ženskih poklicev.  Po 

drugi strani so spodbudili tudi ustvarjalnost romskih žensk 

in uvajanje sodobnih načinov predstavitve in produkcije 

dediščine v obliki kulturnih dobrin ter stvaritev, ki so tudi 

tržno zanimive. Romske ženske iz romskega naselja 

Kamenci so usposobili za ohranjanje tradicij romskega 

zdravilstva ter za izdelavo različnih vrst romskih amuletov v 

obliki okrasnih predmetov: ogrlic, zapestnic, brošk ipd. Po 

principu 6-mesečnega usposabljanja z delovnim razmerjem 

pa so usposobili še prezentatorko in promotorko romske 

kulturne dediščine (kustusinjo romskega muzeja), ki 

kulturno dediščino in ustvarjalnost romske skupnosti 

predstavlja organiziranim skupinam obiskovalcev romskega 

muzeja v Kamencih ter promovira kulturno ponudbo 

Kamencev tudi v okviru Evropske poti romske kulture in 

dediščine.   

 

S projektom „PHURI DEJ” se uvaja inovativen pristop za 

znižanje brezposelnosti in neaktivnosti romskih žensk ter 

promovirajo fleksibilne oblike dela in zaposlitve (osebno 

dopolnilno delo, delo na domu, zaposlitve s krajšim 

delovnim časom, samozaposlitve ipd.), v okviru katerih 

lahko romske ženske usklajujejo svoje poklicno in družinsko 

življenje, kar je za njihovo socialno in ekonomsko 

integracijo bistvenega pomena. 

 Z izboljšanjem socialnih veščin ter z usposobljenostjo za 

opravljanje konkretnih kulturnih dejavnosti v okviru 

projekta »Kamenci – romska kulturno-turistična vas na 

evropski poti romske kulture in dediščine« je projekt 

»PHURI DEJ« prispeval k aktivni participaciji romskih žensk 

tako v svoji skupnosti kakor tudi v širši družbi in jih (od 

pasivnih opazovalk brez glasu) opravnomočil za ustvarjalne 

in produktivne akterke romske skupnosti.   

 

Razvoj turizma na eko-socialni kmetiji Korenika 

 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
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    Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje 

 

 

Namen Medpodjetniškega 

izobraževalnega centra Pomurje (MIC 

Pomurje) je vzpostavitev regijskega 

centra za izvajanje praktičnega 

usposabljanja dijakov, študentov in 

odraslih po programih srednjega in 

višje strokovnega izobraževanja ter za 

pripravo kandidatov na preverjanje za 

pridobitev nacionalnih certifikatov, kot 

so nacionalne poklicne kvalifikacije, 

specializacije in mojstrski izpiti.  

 

V obnovljenih prostorih MIC  z novo tehnološko opremo se bo izvajalo: 

 funkcionalno usposabljanje na področjih varjenja, CNC tehnologij, pnevmatike in hidravlike, mehatronike, 

avtomatizacije industrijskih procesov, elektroenergetike, elektronika, obnovljivi viri energije, informatike in 

računalništva, tekstil, avto-serviserstvo in lesarstvo;  

 praktično usposabljanje dijakov, študentov in odraslih (programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, 

programi srednjega strokovnega izobraževanja, programi poklicno-tehniškega izobraževanja, programi višjega 

strokovnega izobraževanja); 

 priprave kandidatov na preverjanje za pridobitev nacionalnih certifikatov (NPK, specializacije, mojstrski izpiti).  

 

MIC se bo povezoval z gospodarstvom 

in zagotavljal kakovostno praktično 

usposabljanje ter izpopolnjevanje v 

okviru poklicnega izobraževanja. Vloga 

MIC-a je osredotočena tako na 

izobraževanje kadra iz gospodarstva 

kot brezposelnih, ki naj bi pridobili čim 

več strokovnih /poklicnih kompetenc. 

V okviru projekta se bo adaptiral 

obstoječi objekt v izmeri 2.822,60 m2 

prostorov in nakupila tehnološka 

oprema za  potrebe delovanja MIC-a. S 

to naložbo si bo MIC utrdil vodilni 

položaj na področju izobraževanja za 

potrebe gospodarstva v pomurski 

regiji in zagotovil temelje za razvoj 

mikro in malih podjetij v pomurski 

regiji.  

 

Foto: arhiv upravičenca 

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

1. Povečanje števila izobraževanj in usposabljanj bo vplivalo na izobrazbeno strukturo prebivalstva ter s tem na večjo 
zaposljivost, saj bodo programi zastavljeni za potrebe gospodarstva oz trga dela.   
 

2. Uvedba novih programov za usposabljanje bo možna zaradi dodatnih prostorov in tehnološke opreme. S sodobno 
izobraževalno infrastrukturo bo zagotovljena kakovostna izvedba novih programov za usposabljanje. V okviru MIC je 
predvidena uvedba 10 novih -  aktualnih, specializiranih programov usposabljanj/izpopolnjevanj.  
 

3. Vzpostavitev sodelovanja s podjetji in posamezniki pri raziskovalni dejavnosti na različnih področjih: vključevanje 
MIC-a v različne projekte in raziskovalne dejavnosti bo pomenila dodano vrednost v procesu izobraževanja in 
usposabljanja. 
 

4. Uvedba aplikacijskih in demonstracijskih aktivnosti: sodobna infrastruktura v MIC–u bo omogočila testiranje procesne 
opreme in druge aktivnosti, ki bodo spodbuda za razvoj podjetništva in tesnejšega sodelovanja z lokalnim okoljem. 
 

5. Ureditev prostorov učnih delavnic in nabava potrebne opreme za izvajanje zastavljenih programov: z izvedbo 
projekta bo sodobno opremljenih 13 učnih delavnic, en večnamenski prostor ter 8 kabinetov za učitelje, ki bodo 
zagotavljali kakovostno izvedbo zastavljenih programov usposabljanj in izobraževanj.  

 

    Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje 

 

 

 

Projekt v vrednosti 

dobrih 2 milijona  

evrov je v višini 

85% sofinancirala 

EU, in sicer iz ESRR. 

 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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    Hotel Štrk na Lovenjakovem dvoru 

 

 

 

V Murski Soboti kakovostnih nočitvenih kapacitet 

močno primanjkuje, posebej v luči čedalje večjega 

povpraševanja po nočitvah zunaj mestnega vrveža. 

Ti razlogi so pripeljali do izgradnje hotela Štrk – 

sodobnega hotela s prekmurskim pridihom v vasi 

Polana v neposredni bližini Murske Sobote. Z novim 

hotelom so v Pomurski regiji popestrili ponudbo, 

zaradi bližine meje pa privabili tudi tuje goste, ki se 

radi umaknejo v mirne in drugačne kraje, kot so jih 

navajeni.  

 

Hotel razpolaga s 25 novo zgrajenimi sobami in 54 

ležišči. Gostom, ki lahko izbirajo med sobo z vodno 

posteljo, sobo z grajsko opremo iz starodavnega 

dvorca, štrkovo sobo, štorkljino spalnico itd., nudi 

vso potrebno udobje, hkrati pa ohranja občutek 

domačnosti in topline.  

 Hotel so popestrili še z izgradnjo savne in bazena, 

goste pa popeljejo tudi na ogled prekmurskih in 

goričkih znamenitosti, kot so Krajinski park Goričko, 

Grad na Goričkem, Filovci – lončarji, Ižakovci – Otok 

ljubezni, Lipovci – slamarji idr. Gostje lahko obiščejo 

tudi bližnja pomurska termalna kopališča Radenci, 

Moravske Toplice, Banovci, Lendava. V hotelu se 

pogosto ustavijo tudi kolesarji.  

 

Zraven hotela stoji Gostilna Lovenjak, ki dopolnjuje ponudbo 

Lovenjakovega dvora. V gostilni nudijo vrhunsko domačo in 

evropsko kulinariko. Na gostilniškem dimniku pa je že dobrih 70 let 

veliko gnezdo štorkelj, ki je postalo tudi znamenje gostilne.  

 

Vrednost celotne 
naložbe je znašala 

1,094 milijona evrov, 
od tega je dobrih 

390.000,00 prispeval 
ESRR. 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
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  Prenova kinodvorane v Murski Soboti v večnamensko gledališko dvorano  

 

 

 

 

Kinodvorana arhitekta Ferija Novaka (1906–1959) je 

v času svojega nastanka Mursko Soboto vzpostavila 

kot regionalno kulturno središče. S celovito prenovo, 

ko so obnovili in funkcionalno revitalizirali ta objekt 

kulturne dediščine, bo Murska Sobota tak status tudi 

ohranila. Sodobno opremljena gledališka dvorana bo 

v svoji vsebinski zasnovi zagotavljala pogoje za 

kakovostno kulturno umetniško dejavnost v Murski 

Soboti in postala eden ključnih nosilcev kulturnega 

dogajanja v Pomurju.  

 

Kulturna dvorana z novimi prostori, odrom in 

tehniko, ki zadovolji potrebe vseh predstav in 

gledališč, se razprostira na 1450 kvadratnih metrih in 

ima 345 sedežev (ter 15 dodatnih). Publika jo je že 

vzela za svojo, saj so predstave in prireditve 

razprodane, dvorana pa zasedena do zadnjega 

kotička. 

Gre za funkcionalistično zasnovo javno prireditvene 

zgradbe, ki izrablja urbano danost (lega ob glavni 

cesti), umeščenost na robu mestnega, nekdaj 

grajskega parkovnega kompleksa. S prenovo in 

rekonstrukcijo ter novo namembnostjo stare 

kinodvorane vstopa Murska Sobota v nove dimenzije 

kulturnega ustvarjanja.  

 Izvedba projekta je vplivala na vzpostavitev novih 

delovnih mest, na oblikovanje širšega spektra 

kulturnega programa ter povečan obisk kulturnih 

prireditev v mestu Murski Soboti ter hkrati 

prispevala tudi k večji turistični ponudbi celotne 

Pomurske regije. 

 

Celotna obnova je 
stala 3,6 milijona 
evrov, od tega so 

skoraj 1,5 
milijona evrov 

pridobili iz ESRR. 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in 
Kohezijski sklad, je v mesecu januarju izdalo naslednje odločbe:  

 Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev strategije 

vzgoje in izobraževanja Romov v RS«, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. Projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov v višini skoraj 1,3 milijona evrov sofinancira 

Evropski socialni sklad. 

Namen projekta je razvijanje in nadgradnja inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-

izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in 

izobraževanja. Aktivnosti se bodo prvenstveno izvajale v okoljih, kjer živijo pripadniki romske 

skupnosti, saj so dosedanje evalvacije pokazale, da je za uspešno vključevanje romskih otrok 

pomembno dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti. Pri tem je poseben poudarek 

na razvoju družinske pismenosti, izvajanju različnih oblik učne pomoči za romske učence ter 

spodbujanje aktivnosti ter programov za sodelovanje med strokovnimi delavci, romskimi starši 

in otroki ter njihovo sodelovanje z neromsko populacijo ter profesionalnemu razvoju 

strokovnih delavcev. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – nacionalna 

etalona za maso in prostornino«. Vrednost projekta, ki bo prispeval k izboljšanju 

slovenskega meroslovnega sistema in nižanju stroškov na področju gospodarstva, je 

324.700,00 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 276 tisoč evrov.  

Merjenja na področju mase in prostornine veljajo za eno širših področij meroslovja. Do 

nacionalnega etalona za maso so sledljiva vsa tehtanja. Zelo velik je obseg tehtanja za obračun 

(prodaja živil, predpakiranih izdelkov, različnega blaga), pomembna so tudi druga področja 

(farmacija, interna kontrola v industriji, raziskave). Merjenje prostornine je tako ključno v 

farmaciji in zdravstvu, izredno pomembno pa je tudi za promet in obračun energentov ter 

alkohola.  

Več informacij na naslednji povezavi. 

Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – ugotavljanje 

skladnosti zakonskih meril«. Za projekt v vrednosti dobrih 247 tisoč evrov bo Evropski sklad 

za regionalni razvoj prispeval nekaj več kot 210 tisoč evrov.  

V okviru projekta bo kupljena sodobna meroslovna oprema za potrebe področja ugotavljanja 

skladnosti zakonskih meril, s čimer bo omogočeno izvajanje nalog zagotavljanja sledljivosti na 

najvišjem nivoju. Z novo merilno opremo bo mogoče tudi izvajanje preverjanja usposobljenosti 

imenovanih organizacij za izvajanje overitev – predvsem na področju merjenja naftnih 

derivatov oziroma za izvajanje overitev na področju merilnih sistemov za tekočine razen vode. 

Nova oprema bo po potrebi namenjena tudi pokrivanju novega področja merilnih 

inštrumentov za merjenje prostornine, ki se v Sloveniji šele odpira in ga bo potrebno še 

regulirati (v večjem številu držav EU je področje že regulirano).  

Več informacij na naslednji povezavi. 

 

 

 

 

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-vzgojo-in-izobraevanje-romov-v-sloveniji#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-izboljanje-meroslovnega-sistema-v-sloveniji-2#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-izboljanje-meroslovnega-sistema-v-sloveniji-3#c1=News%20Item&c1=novica


 

 

Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah 
nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte. Sofinancirali 
se bodo objekti državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma. Objekti morajo biti 
primerni za organizacijo različnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev, pa 
tudi za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in 
vrhunskega športa.  
 

Rok za oddajo prijav: 4. 3. 2014 do 10. ure 
 
Razpisana sredstva:  7.800.000,00 evrov 
 

Več informacij na naslednji povezavi. 

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

infrastrukturo - IV 

                 Aktualni razpisi ESRR in KS 
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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 naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud 

so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za 

obstoječe daljinsko omrežje. 

Razpisana sredstva: 17,2 milijona evrov; od tega 5,0 milijonov za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 milijona evrov za leto 2015 

Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 6. 3. 2014, morebitni ostali roki za oddajo vlog 

bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.  
 

Več informacij na naslednji povezavi.  

 

 

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=1334
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-lesno-biomaso-za-obdobje-905/


                  Aktualni razpisi ESS 
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2.    Javni razpis za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije 

Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije, ki jim sklad na podlagi javnega 

razpisa prizna sposobnost za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in jih uvrsti na seznam izvajalcev. 

Rok za oddajo vloge je 1. 3. 2014. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

3.    Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«  

 
Namen javnega povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti 

mladih in starejših delavcev. 

 

Razpisana sredstva: 2.994.000,00 evrov. 

 

Ponudbo lahko ponudniki vložijo  do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2014. 

 

Več informacij na naslednji povezavi. 

4.    Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem mestu,    

institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK, spodbujanje samozaposlovanja) 

1.     Javni razpis za izbor operacij "Nove karierne perspektive II" 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive II«, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi 

usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine, ki jih 

bodo izvajali upravičenci, ki delujejo na področju kulture. 

Rok za oddajo prijav: 14. 3. 2014  
 
Razpisana sredstva:  1.000.000,00 evrov 
 

Več informacij na naslednji povezavi. 

NOVO 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-mentorstvo-za-mlade-173-jp/
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1664


 

                   Obvestila 
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Najava dogodkov 

Vabilo na konferenco: Socialno podjetniška iniciativa 2020: SI-UK (slovensko-britanska) perspektiva, ki predstavlja 

eno od mnogih vezi med Slovenijo in Veliko Britanijo, na politični, ekonomski in kulturni ravni. Konferenca je partnerski projekt 

Slovenskega foruma socialnega podjetništva, British Councila, britanskega veleposlaništva v Ljubljani in partnerskih organizacij 

iz Slovenije ter Velike Britanije.  

Potekala bo v sredo 5. marca, s pričetkom ob 8.30 uri v kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5 v Ljubljani. 

Več informacij na naslednji povezavi.  

V decembru so bili sprejeti nekateri dokumenti povezani z izvajanjem Evropske kohezijske politike v novem programskem 
obdobju 2014 - 2020. 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. 

 
V Sloveniji še vedno potekajo različne aktivnosti v luči priprav slovenskih dokumentov kot podlage za črpanje 
evropskih sredstev v obdobju 2014 - 2020, zato spremljajte spletno stran www.eu-skladi.si in www.mgrt.gov.si.  

 Programsko obdobje 2014 - 2020

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 14. 3. 2014 organizira javno razpravo o partnerskem sporazumu in 
operativnem programu s pričetkom ob 9. uri v Austria Trend Hotelu Ljubljana, Dunajska ceta154.  
 
Več informacij v naslednjih dneh na spletni strani www.mgrt.si in www.eu-skladi.si. 
 
Lepo vabljeni! 
 

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://fsp.si/vabilo-na-mednarodno-bilateralo-konferenco-socialno-podjetniska-iniciativa-2020-si-uk-pespektiva
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/
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Drugo 

Obveščamo vas, da si na naslednjih povezavah lahko pogledate razpise Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. 

 
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti o 
operaciji, se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere 

dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na elektronski naslov 

obvescanje-tp.mgrt@gov.si. 

 

 

 Zanimive in aktualne oddaje Prava ideja si lahko ogledate vsak četrtek ob 21:30 na TVS 1. Arhiv oddaj, ki 
jih sofinancira tudi Evropska unija, si lahko ogledate tukaj. 

Kontakt 

 

Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek 

Lektorirala:  Nataša Kogej 

 

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.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/javni-razpisi
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ribistvo/aktualno/javni_razpisi_za_ukrepe_v_okviru_evropskega_sklada_za_ribistvo/
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:obvescanje-tp.mgrt@gov.si
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv

