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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
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AKTUALNO
PROMOCIJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko (SVLR), Organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je 23. marca 2009
pričel z medijsko kampanjo, katere osnovni namen je
promocija evropske kohezijske politike.
SVLR se je za medijsko kampanjo odločila v skladu s
priporočili Evropske komisije in v skladu s Komunikacijskim načrtom informiranja in obveščanja javnosti
o izvajanju operativnih programov v programskem
obdobju 2007-2013, ki ga je lani potrdila Evropska
komisija. Z medijsko kampanjo želimo prispevati k
večji informiranosti javnosti o vsebini in poslanstvu

evropske kohezijske politike s poudarkom na njenih
učinkih in načinih dodeljevanja evropskih sredstev.
Izboljšati želimo seznanjenost javnosti in v luči svetovne gospodarske in finančne krize tudi spodbuditi prijavitelje (občine, podjetja itd.) k še večji prijavi
projektov na razpise evropske kohezijske politike in
s tem prispevati k uspešnejšemu črpanju evropskih
sredstev.
Aktivno oglaševanje že poteka v televizijskih in radijskih medijih ter na zunanjih površinah, trajalo do bo
konca meseca junija.

VELIKI INFORMATIVNI DOGODEK KOHEZIJSKEGA SKLADA
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko organizira veliki informativni dogodek, v okviru katerega bo predstavljeno izvajanje Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
kot tudi projekti oz. operacije, ki se bodo izvajale s sredstvi, pridobljenimi v okviru omenjenega
operativnega programa.
V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki
je podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega sklada, v
manjšem delu pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, si je Slovenija v programskem obdobju
2007-2013 izpogajala 1,6 milijarde evrov za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa. V programskem obdobju 2007-2013
- za razliko od prejšnjega - namreč Evropska komisija
potrjuje le tiste projekte, ki so sofinancirani iz Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni

razvoj, katerih skupna vrednost presega 25 milijonov
evrov na področju okolja ter 50 milijonov evrov na
področju prometa. Projekte pod omenjenima vrednostnima pa potrjujejo države članice.
Ob tej priložnosti vas Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vabi na konferenco
z naslovom Razvijamo se s sredstvi Evropske unije, ki
bo potekala
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Več informacij s primeri televizijskih in radijskih spotov ter jumbo plakatov
si lahko ogledate na spletni strani
http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx ali pa na http://www.svlr.gov.si.

v ponedeljek, 20. aprila 2009,
s pričetkom ob 9.30
na Brdu pri Kranju
(Hotel Kokra, dvorana Elegans).
Zaradi organizacijskih zahtev vas prosimo, da nam
udeležbo in število predvidenih udeležencev potrdite najkasneje do srede 15. aprila, na elektronski naslov branka.markovic@gov.si.

2

www.euskladi.si
AKTUALNI RAZPISI
Evropski sklad za regionalni razvoj

Objava v Uradnem listu RS je predvidena v petek, 10.
4.2009.

1. Javni razpis Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih. Posredniško telo je Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, agent pa Javna agencija za

Evropski socialni sklad

tehnološki razvoj Republike Slovenije – TIA.
Razpisana vrednost znaša 26.356.458,00 €.
Rok za oddajo vlog je 29.6.2009.

1. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa
upravljanja, je januarja izdala odločbe o dodelitvi sredstev za tri programe. Programe je pripravilo Ministrstvo

2. Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v

za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS

mladinsko infrastrukturo –mladinski centri. Posredniško

za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal.

telo je Ministrstvo za šolstvo in šport. Razpisana vrednost

• Za program Spodbujanje zaposlovanja za krajši delo-

znaša 6.588.231 €.

vni čas je bilo prvotno na razpolago 1.030.000,00 €,

Tretje odpiranje vlog bo 10.6.2009.

aprila pa je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo

3. Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke

go 4.030.000 €.

opreme v obdobju 2009 do 2011.

Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/

Razpisana vrednost znaša 35.000.000EUR. Posredniško

JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm.

telo Ministrstvo za gospodarstvo, agent pa je Slovenski

Rok za predložitev vlog je vsak zadnji petek v mesecu.

podjetniški sklad – SPS. Več na: http://www.euskladi.si/

Zadnji datum pa je 28. 6. 2010.
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odobrila povečanje sredstev, tako da je na razpola-

novice/default.aspx?UID=123
Rok za predložitev vlog je 24.4.2009.

• Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja
težje zaposljivih brezposelnih oseb je na razpolago

4. Javni razpis “Neposredne spodbude za skupne razvojno-

15.475.000,00 €.

investicijske projekte - RIP 09”. Razpisana vrednost znaša

Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/

50.000.000 EUR. Posredniško telo je Ministrstvo za go-

JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm.

spodarstvo, agent je Javna agencija za tehnološki razvoj

Rok za predložitev vlog je vsak zadnji petek v mesecu.

RS – TIA. Več na: http://www.euskladi.si/novice/default.

Zadnji datum pa je 24. 9. 2010.

aspx?UID=123
Rok za oddajo vlog je 16.4.2009 (prvo odpiranje).

• Za program Subvencije za samozaposlitev je na razpolago 5.000.000,00 €.
Pogodbe se bodo sklepale skozi celo leto 2009.

5. Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC,

2. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno

ki ga bo izvajalo Ministrstvo za šolstvo in šport v vlogi

politiko, v vlogi organa upravljanja, je 12. 3. 2009 odobri-

posredniškega telesa. Okvirna vrednost razpisa znaša 22.

la objavo Dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje

853.692,00 €.

izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/

Prvi rok za oddajo vlog je dva delovna dneva (do 12. ure)

študijsko leto 2008/2009. Posredniško telo javnega razpisa

pred datumom prvega odpiranja, ki bo 3.6.2009.

je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Agent,
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ki bo izvedel vse postopke za dodelitev sredstev, je Javni

5. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa

sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

upravljanja, je aprila izdala odločbo o dodelitvi sredstev

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enot-

za program Usposabljanja na delovnem mestu. Program

nih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerst-

je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zade-

vu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske

ve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo program

sheme in državo. Eden izmed poglavitnejših namenov

tudi izvajal.

tega javnega razpisa je zmanjševati odliv kadrov v velike

Za program je na voljo 4.100.000, 00 €. Več informacij

centre, kar bo posledično zmanjšalo razvojne razlike po-

dobite na http://www.ess.gov.si/slo/ESS/Programi/

sameznih regij v Sloveniji.

Programi.htm.

Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje
predmeta javnega razpisa znaša skupaj 3.000.000 EUR.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu www.sklad-kadri.si v razdelku aktualni razpisi ter

Kohezijski sklad in
Evropski sklad za regionalni razvoj

na sedežu sklada na Dunajski 22 v Ljubljani.
3. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno

je kot organ upravljanja izdala odločbo o dodelitvi sredstev

politiko, v vlogi organa upravljanja, je 27. 2. 2009 odo-

za projekt »Poljanska obvoznica Škofje Loke«. Omenjeni

brila objavo Javnega razpisa za izvajanje projektov za

projekt, katerega skupna vrednost znaša dobrih 43 milijonov

uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi

evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske

potrebami v vzgojo in izobraževanje (II).

in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dode-

ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za re-

ljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 1.396.360,00 EUR.

gionalni razvoj, in sicer v višini 22,5 milijona evrov.

Razpisna dokumentacija in vse podrobnejše infor-

Predmet naložbe je izgradnja 3,9 kilometra dolge obvoz-

macije so dosegljive na spletnem naslovu Ministrstvo za

nice, ki bo nadomestila del obstoječe regionalne ceste

šolstvo in šport, www.mss.gov.si.

Jeprca-Zminec-Želin, ki sedaj poteka skozi staro mestno
jedro Škofje Loke. Izgradnja obvoznice bo potekala v treh

4. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno

delih oz. odsekih.
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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

politiko, v vlogi organa upravljanja, je 30. 3. 2009 odobrila objavo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov

Več na: http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx

vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni. Posredniško
telo/razpisovalec javnega razpisa je Ministrstvo za javno

Od potrditve OP ROPI-ja avgusta 2007 je to drugi prometni

upravo. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republi-

projekt, za katerega je bila izdana odločba o dodelitvi sred-

ke Slovenije.

stev. Dobrih 116 milijonov evrov vreden avtocestni odsek

Namen razpisa je krepitev usposobljenosti vsebinskih

Beltinci-Lendava, ki je bil prometu izročen avgusta lani, je

mrež NVO in zagotovitev podpornega okolja za nevlad-

bil prvi prometni projekt, za katerega je bila izdana odločba,

ne organizacije iz istega vsebinskega področja, da bodo

in sicer s strani Evropske komisije.

aktivno prispevale k uveljavljanju civilnega dialoga, oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih politik
ter soustvarjanju pogojev in možnosti za prenos javnih
nalog in pooblastil v izvajanje NVO.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 2.453.000,00.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji, pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo

Več informacij o razpisih
pa najdete na:

http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx
http://www.euskladi.si/novice/default.aspx

(http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/).
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PRIMERI DOBRIH PRAKS
Kohezijski sklad

»Čista voda je zlato našega časa. Postaja vse
redkejša dobrina, zato si je zanjo treba prizadevati.
V večjih mestih, kot je Ljubljana, še toliko bolj,« so
ob predstavitvi projekta z naslovom Izboljšava
hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema Ljubljane zapisali predstavniki Mestne
občine Ljubljana v eni izmed svojih informativnih zloženk, namenjeni širši javnosti.
Z omenjenim projektom, vrednim dobrih 13,7 milijona evrov, ki ga v višini 5,4 milijona evrov sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, želi Mestna
občina v prvi vrsti urediti kanalizacijo in tudi na ta
način prispevati k čistejšemu okolju in izboljšanju delovanja ljubljanskega kanalizacijskega sistema. Glavni
cilj omenjenega projekta, za katerega je Evropska komisija odločbo izdala decembra 2006, je zmanjšati
količine prelite odpadne vode iz kanalizacijskega sistema v Ljubljanico, s čimer se bo Ljubljanico zaščitilo
pred onesnaženjem.
Ljubljanica teče skozi samo mestno središče in vpliva
na podobo mesta. Njena kakovost in videz nista pomembna zgolj za zagotavljanje višjega kakovostnega
razreda površinskega vodotoka in preživetja naravnih
habitatov v reki in ob njej, ampak tudi za splošni vtis,
ki ga ima obiskovalec glavnega mesta ob pogledu na
vodotok. Podoba reke vpliva na podobo celotnega
mesta, pa tudi države.
Poleg tega pa bo prenova kanalizacije izboljšala de-

lovanje kanalizacijskega sistema in povečalo količino
odpadne vode, ki jo kanalizacijski sistem privede do
centralne čistilne naprave.
V okviru projekta bodo tako zgrajeni trije zadrževalni
bazeni, ki bodo zagotovili boljše delovanje kanalizacijskega sistema ter zmanjšanje nenadzorovanega in
čezmernega prelivanja odpadne vode v Ljubljanico.
Na območju Most (ob Kajuhovi ulici) bo zadrževalni
bazen s prostornino 6.000 m3, zadrževalni bazen v
Zalogu bo lahko sprejel 9500 m3 , za Bežigradom, in
sicer na Stolpniški ulici (severno od Linhartove ceste),
pa bo največji zadrževalni bazen s prostornino 15.000
kubičnih metrov.
Poleg omenjenih zadrževalnih bazenov bosta v okviru projekta zgrajena tudi kanalizacijska zbiralnika, ki
bosta priključena na centralno čistilno napravo.
Eden od zbiralnikov, ki bo potekal pod avtocesto Ljubljana-Maribor, bo omogočil gravitacijsko odvajanje
odpadnih voda na Centralno čistilno napravo Ljubljana iz nižje ležečih območij ob Savi in priključitev
objektov na kanalizacijski sistem ob delu Sneberske
ceste, kjer danes še ni urejenega odvoda odpadnih
vod. Drugi kanalizacijski zbiralnik, ki bo namenjen odvajanju padavinskih in odpadnih voda, pa bo povečal
volumsko kapaciteto obstoječih zbiralnikov. Ta zbiralnik bo potekal po Cesti ob Ljubljanici, Pugljevi ulici,
po krajšem odseku Povšetove ceste, Puterlejevi ulici
in ob Turnskem nabrežju.
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Boljša kanalizacija za čistejšo Ljubljanico

Evropski sklad za regionalni razvoj
PREDSTAVITEV PROJEKTA CELOVITE PRENOVE GLAVNEGA TRGA V LJUTOMERU
Glavni trg leži v središču mestne aglomeracije Ljutomera in predstavlja njeno osrednjo urbano površino.
S svojo velikostjo kaže na ambicioznost obdobja, v
katerem je nastal. Danes se zdi, da je grajen bolj v
merilu krajine kot mesta. Je rahlo nepravilne oblike,

podoben pravokotniku s stranicami 150 x 200 m z
zelo kvalitetno razširitvijo v smeri Ormoške ceste. Trg
je obdan z večinoma enonadstropnimi hišami strnjene gradnje.
V sredino trga je kvalitetno umeščeno Marijino
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Projektna ureditev celovite prenove trga temelji na
dveh osnovnih konceptualnih mislih: vzpostavitvi osrednje prazne trške površine in formiranju prostorske
napetosti v vzdolžni smeri trga, pri čemer je mestna
hiša vzeta kot dominantna. Prva misel je izražena s
kamnitim tlakom, ki je kot preproga položen v osrednjem prostoru trga. Površina preproge je izpraznjena, razen Marijinega znamenja, ki mu ta preproga
služi za podstavek.
Prostorska napetost je v prvi vrsti vzpostavljena z
izpraznitvijo osrednjega prostora trga, s čimer je

udejanjena glavna os trga med mestno hišo in hotelom.
IZHODIŠČA IN REZULTATI PROJEKTA
Občina Ljutomer je z deli pričela v začetku meseca
septembra 2007, ko je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o., Glavni trg 13, Ljutomer. Dela
so bila zaključena 30. aprila 2008.
V okviru prenove Glavnega trga je bil v celoti zgrajen
nov kanalizacijski sistem, zgrajeno je novo vodovodno
omrežje, vključno z novimi hišnimi priključki, izvedeno
je restavriranje Marijinega znamenja, nameščeni so
montažni mobilni kioski, parkirna avtomatika, na novo
je urejen spomenik NOV, zgrajena je fontana, urejena
je aleja velikanov ter nova osvetlitev trga ter ulic. Tlakovanje osrednjega dela je izvedeno iz kamna pohorski
tonalit ter rdeči porfir, ostale površine s tlakovci.
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obeležje, edini vertikalni element v prostoru. Drugi
spomenik na trgu, velik grobo obdelan kamnit kos,
posvečen Cirilu Maksu, je neopazno postavljen pod
drevo pred veleblagovnico.
Kljub kvalitetnim nastavkom je kazal Glavni trg dokaj
klavrno podobo. Popolnoma razraščena vegetacija je
dušila njegovo mestnost, zakrivala poglede tako na
stavbe, kot tudi na oba spomenika. Skoraj vso ostalo
površino trga je obvladoval promet, tako dinamičen
kot mirujoči. Glavna cesta je bila speljana kar čez sredino trga, dostavne pa po vseh njegovih obodih. Pravih trških površin je bilo le za vzorec.

Na območju Glavnega trga v Ljutomeru je nameščenih
pet kioskov, v katerih se izvajajo informacijska, gostinska ter prodajna dejavnost. Promet skozi Glavni
trg poteka enosmerno, reguliran je z dvižnima zapornicama, urejenih je 42 parkirišč.

6

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA
Vrednost izvedenih del znaša 2.089.081 EUR, od
tega znaša sofinanciranje s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko na podlagi prijave na Prvi javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«, v višini 1.231.333
EUR, razliko v višini 857.748 EUR je zagotovila Občine
Ljutomer.
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Rezultati prenove Glavnega trga v Ljutomeru se kažejo
v poudarku kulturno zgodovinske pomembnosti centra kraja. Obnovljena komunalna infrastruktura vsekakor pomeni izboljšanje kvalitete bivanja v centru in
poveča možnosti tako ekonomskega in turističnega
razvoja kraja. Z novo podobo trga je omogočena
izvedba različnih prireditev, z delno izključitvijo prometa iz centra pa tudi nemoteno zadrževanje na
območju Glavnega trga, tako domačinov vseh starosti kot tudi turistov. Z ureditvijo parkirišč severno od
Glavnega trga (tržnica in avtobusna postaja) pa smo
poskrbeli, da bodo obiskovalci centra v radiu dvesto
metrov dosegli vse pomembne točke.

Evropski socialni sklad
PROJEKT ‘unisVET’
Projekt ‘unisVET’ Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem
izobraževanju s področja storitev je 4-letni projekt
in vključuje šole s področij ekonomije, poslovanja,
predšolske vzgoje in frizerstva. Projekt se je začel 4. 4.
2008, aktivnosti pa se bodo predvidoma zaključile 31.
12. 2012. Projekt je financiran s strani Ministrstva za
šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.
Temeljni cilj projekta je širitev razvojnega potenciala v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter
vključevanje in sodelovanje razvojnih timov v šolah, kar
bo omogočilo razvojne preboje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kar so potrdili tudi predstavniki
MŠŠ. Konkretni cilji projekta pa so usmerjeni predvsem

na vključevanje strokovnih delavcev in dijakov na šolah
ter uvajanje sistema celovite kakovosti v šole.
Projekt vodi Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, poleg njega pa v
projektu sodeluje še deset konzorcijskih partnerjev.
Glavne naloge projekta so priprava izvedbenih kurikulov, odprtega kurikula, priprava meril in standardov za
ocenjevanje in točkovanje, opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega
znanja, vzpostavitev sistema map osebnih dosežkov
in priprava mape učnih dosežkov dijaka za dijake na
šolah, priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šolah, priprava učnih gradiv, samoevalvacija in promocija poklicev in projekta.
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Kaj lahko pričakujemo od projekta oz. kateri so
glavni cilji posameznih nalog:
1. PRIPRAVA IZVEDBENIH KURIKULOV (Nosilec:
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA
LJUBLJANA)
V okviru te naloge se načrtuje podpora šolskim
razvojnim timom in usposabljanje multiplikatorjev, oblikovanje navodil za pripravo izvedbenega kurikula, razvoj in priprava izvedbenih kurikulov, razvoj poklicnih in ključnih kompetenc ter
večja vsebinska povezanost – moduli.
2. PRIPRAVA ODPRTEGA KURIKULA (Nosilec:
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER
ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE)
V okviru te naloge se bo pripravilo posnetek stanja, usposobilo se bo strokovne sodelavce na šolah
za pripravo odprtih kurikulov, oblikovani bodo
sosveti na šolah za oblikovanje in verifikacijo odprtih kurikulov in pripravljeni pilotski primeri odprtih kurikulov.
Končni cilj naloge je priprava Priročnika za pripravo odprtega kurikula, s celovitimi navodili in
metodološkimi pojasnili za pripravo odprtega kurikula.

3. PRIPRAVA MERIL IN STANDARDOV ZA OCENJEVANJE IN TOČKOVANJE (Nosilec: SREDNJA
EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR)
Cilji te naloge so izdelava kakovostnih kriterijev in
standardov znanja, oblikovanje skupine multiplikatorjev, usposabljanje multiplikatorjev, usposabljanje učiteljev, metodologija za sprotno evalvacijo, primeri dobre prakse.
4. OPREDELITEV MERIL ZA VREDNOTENJE IN
PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA (Nosilec: ŠOLSKI CENTER PTUJ)
V okviru te naloge se bo opravil pregled predpisov, ki urejajo priznavanje neformalno in z delom
pridobljenega znanja v Sloveniji, spoznavanje primerov dobrih praks v EU, seznanitev s tekočimi
aktivnostmi/projekti za priznavanje neformalno in z delom pridobljenega znanja v Sloveniji,
izhodišča kriterijev za ugotavljanje, potrjevanje
in preverjanje formalnega, neformalnega in z
delom pridobljenega znanja, navodila šolam za
definiranje postopka priznavanja neformalno
pridobljenega znanja, za informiranje kandidata
in vodnika za svetovalne delavce pri usmerjanju
kandidatov za priznavanje neformalno in z delom pridobljenega znanja, proučitev kurikulov na
področju storitev, usposabljanje članov delovne
skupine, OSIN za kandidate za priznavanje neformalno in z delom pridobljenega znanja, usposabljanje multiplikatorjev, usposabljanje strokovnih
delavcev na šolah.

April 2009

V okviru projektnih nalog delujejo delovne skupine,
ob sodelovanju strokovnjakov Centra RS za poklicno
izobraževanje, ki pripravljajo strokovne podlage oz.
inštrumentarije za nadaljnje delo v okviru posamezne aktivnosti in za usposabljanje preostalih nosilcev
uvajanja izobraževalnih programov.
Interna spremljava projekta je zagotovljena s strani
projektne pisarne pri poslovodečemu konzorcijskemu partnerju, ki je hkrati tudi informacijsko središče
projekta ter preko upravnega odbora projekta, ki ga
sestavljajo predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev.
Zunanjo spremljavo pa, poleg naročnika – Ministrstva
za šolstvo, izvaja Strokovni svet projekta, ki ga sestavljajo predstavniki konzorcija, Ministrstva za šolstvo,
Centra RS za poklicno izobraževanje, Strokovnega
sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje ter
predstavniki delodajalcev.

5. VZPOSTAVITEV SISTEMA MAP OSEBNIH
DOSEŽKOV IN PRIPRAVA MAPE UČNIH
DOSEŽKOV DIJAKA (Nosilec: SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA)
Predvidene aktivnosti in cilji tega dela so pregled
literature in seznanitev s predpisi, ki zahtevajo vodenje MUD-a, pregled različnih vrst portfolijev, ki
so lahko sestavni del ali je njihova vsebina sestavni
del MUD-a, opredelitev bistvenih sestavin MUD-a
in posebej izdelala kompetence kot sestavni
del MUD-a, anketa o zatečenem stanju na šolah,
izobraževanje svetovalnih delavcev na šolah, delavnice in predstavitve za svetovalne delavce.
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7. PRIPRAVA UČNIH GRADIV (Nosilec: Srednja
ekonomska šola Celje)
V okviru te naloge se predvideva priprava izhodišč
za avtorje učnih gradiv, razpis za pripravo učnih
gradiv, izbor avtorjev učnih gradiv, usposabljanje
avtorjev učnih gradiv, izbor učnih gradiv kot primerov dobre prakse.
8. SAMOEVALVACIJA (Nosilec: EKONOMSKOSTORITVENI IZOBRAŽEVBALNI CENTER KRANJ,
EKONOMSKO TRGOVSKA ŠOLA)
Pripravil se bo pregled primerov evalvacijskih
vprašalnikov, kriteriji za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo,
izdelana dva modela samoevalvacije, pregled stanja samoevalvacije na šolah na področju
storitev (vprašalnik), diagnosticiranje ključnih problematičnih
področij za izvedbo pilotne
samoevalvacije, priprava izvedbenih načrtov in izvedba samoevalvacije v pilotnih šolah,
usposabljanje strokovnih delavcev na šolah za izvedbo samoevalvacije.

9. PROMOCIJA POKLICEV IN PROJEKTA (Nosilec:
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER
ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE)
V okviru te naloge se bo izvedla študija primerov
dobre prakse promocije poklicev v državah EU,
izdelal priročnik za izvedbo promocijo poklicev,
upoštevajoč specifiko storitvene dejavnosti, pilotsko se bo izvedla promocija / testiranje priročnika,
usposabljalo se bo strokovne delavce na šolah za
izvedbo promocije poklicev, razvoj celostne podobe projekta, priprava promocijskega materiala,
predstavitve projekta strokovni in širši javnosti.
Za koordinacijo dela s šolami pa so glede na vsebinsko področje zadolžene SREDNJA EKONOMSKA
ŠOLA LJUBLJANA, SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA in SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA.
Že ob samem začetku dela na projektu smo ugotovili prekrivanje določenih vsebin in da je zato sodelovanje in usklajevanje znotraj projekta nujno
potrebno, prav tako pa tudi povezovanje s konzorciji, ki uvajajo izobraževalne programe na področju
tehnike in biotehnologije ter na nivoju višješolskega
izobraževanja.
Rezultate aktivnosti in gradivo, ki ga bomo razvili v
okviru projekta, bomo sproti objavljali na spletni strani projekta, ob zaključku pa bomo celoten projekt
predstavili tudi na zaključni konferenci.

April 2009

6. PRIPRAVA OSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH
NAČRTOV ZA POSAMEZNE DIJAKE NA ŠOLAH
(Nosilec: EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO)
Cilji naloge so pregled pravnih podlag za izdelavo
osebnih izobraževalnih načrtov, določitev ciljnih
skupin, za katere se izdeluje osebne izobraževalne
načrte, pregled vzorcev obstoječih in študij gradiva iz tujine, pregled stanja priprave osebnih
izobraževalnih načrtov na šolah na področju
storitev (vprašalniki za dijake starše, učitelje in
ravnatelje), inštrumentarij za pripravo osebnih
izobraževalnih načrtov, priprava gradiva za usposabljanje strokovnih delavcev, usposabljanje strokovnih delavcev na šolah za pripravo osebnih
izobraževalnih načrtov v smislu poudarjanja sodelovanja med dijaki, starši in učitelji.
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KONTAKTNE OSEBE INSTITUCIJ, KI SO VKLJUČENE V IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
najdete na spletni strani

http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx

OBVESTILA
1. Obveščamo vas, da so 1. spremembe in dopolnitve Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje

javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 objavljene na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
2. Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in struktur-

nih skladih v programskem obdobju 2007-2013 pa so objavljena na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/ spodaj.
3. Pozivamo vse upravičence in izvajalce, ki ste dolžni postaviti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) in razlagalno

tablo, da pošljete le-te v predogled na enega od spodnjih naslovov v izogib kasnejšim večjim nepravilnostim.

Kohezijski sklad:
Evropski sklad za regionalni razvoj:
Evropski socialni sklad:
Tehnična pomoč:

Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Gregor Greif, gregor.greif@gov.si
Urška Maček, urska.macek@gov.si
Maja Martinšek, maja.martinsek@gov.si
Romana Jenko, romana.jenko@gov.si

April 2009

4. Kontaktne osebe za obveščanje in informiranje javnosti na organu upravljanja:

5. Na spletni strani http://www.euskladi.si/razpisi je objavljen tudi seznam upravičencev, ki so bili deležni

finančne pomoči Evropske unije.

NOVICE
ANKETA
Z namenom približanja Kohezijskega E-kotička vašim potrebam,
smo na spletno stran umestili kratko anketo o uporabnosti e-novičk.
Ker vaše mnenje šteje, vas vabimo, da sledite aktivni povezavi in odgovorite na zastavljena vprašanja:
http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/
Na tej strani si lahko ogledate tudi prejšnje številke publikacije.
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