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Z BOBROM do večje poplavne varnosti
Agencija RS za okolje (ARSO) je konec januarja
predstavila operativni prognostični sistem za
napoved pretokov rek v porečjih Save in Soče,
ki je vzpostavljen v okviru projekta
Nadgradnja sistema za spremljanje in
analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji
(BOBER). V okviru omenjenega projekta ARSO
trenutno spremlja 70 odstotkov vodnega okolja
v Sloveniji.

Sistem je namreč oblikovan tako, da samodejno
vklopi računske modele vsako uro, ko so zbrani
vsi zadnji podatki s hidroloških in meteoroloških
postaj. Merijo se vodostaji, pretoki rek,
količine padavin ter temperature zraka. Po
besedah predstavnikov agencije je sistem
hidrološkega napovedovanja nadgrajen tako, da
bo bolj enoten, enostaven, pregleden in
prijazen do njegovih uporabnikov.

Prognostični sistem prispeva k natančnim
operativnim
hidrološkim
napovedim
in
pravočasnim opozorilom pred poplavami, kar
bistveno prispeva k večji poplavni varnosti.
Sistem namreč omogoča spremljanje trenutne
vodnatosti rek na vodomernih postajah in
napovedovanje pretokov rek za šest dni vnaprej.
Zdruţuje hidrološka kot tudi meteorološka
opazovanja ter napovedi meteoroloških modelov.
Izkušenim prognostikom sistem predstavlja
osrednji pripomoček za pregled tako trenutnih
hidroloških razmer, pripravo hidrološke napovedi
kot tudi za pravočasno opozarjanje pred
poplavami.

Pri napovedi pretokov rek na posameznih
vodomernih postajah so prikazane tudi
opozorilne
vrednosti
pretokov,
kar
hidrološkemu prognostiku omogoča izdajanje
pravočasnih in natančnih opozoril pred
poplavami. Hidroalarm je sistem, ki omogoča
učinkovito opozarjanje širše javnosti pred
poplavno nevarnostjo.
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Območje Slovenije je v omenjenem sistemu
razdeljeno na 26 opozorilnih območij.

Na podlagi rezultatov
hidrološkega
prognostičnega sistema
se opozorilna območja
glede na predvideno
poplavno
nevarnost
samodejno
obarvajo
rumeno, oranţno ali
rdeče. Stopnjo in javno
objavo nevarnosti določi
hidrološki
prognostik.
Barve so mednarodno
usklajene in pomenijo
stopnjo
nevarnosti
zaradi
pričakovanih
poplav
in
njihovih
posledic.
V
rdeče
obarvanih območjih je
pričakovana
najvišja
stopnja nevarnosti.

Foto: ARSO
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Projekt Nadgradnje sistema za
spremljanje in analiziranje
stanja
vodnega
okolja
v
Sloveniji, ki je vreden pribliţno
33 milijonov evrov, bo v višini
27,7
milijona
evrov
sofinancirala Evropska unija iz
Kohezijskega sklada. Agencija
je projekt krajše poimenovala
BOBER, kar je kratica za Boljše
Opazovanje za Boljše Ekološke
Rešitve
(angl.
Better
Observation
for
Better
Environmental Response).

Foto: ARSO

Osrednji namen projekta je povečanje
sposobnosti celostnega proučevanja in
spremljanja dejavnikov v vodnem
krogu z različnih vidikov. Zlasti je
pomemben
vidik
uravnoteţenega
prostorskega načrtovanja in s tem
boljšega upravljanja z vodami ter
izgradnje reprezentativnih merilnih
mreţ, ki bodo podpirale ocenjevanje
stanja vodnih teles. Z vidika varstva
okolja ter učinkovite in trajnostne
rabe naravnih virov je pomembna
predvsem zaščita pitnih voda – kot je
npr. določanje nevarnih strupenih
snovi v okolju, zaščita zdravja in
ţivljenja ljudi in premoţenja pred
posledicami naravnih nesreč (zaščita
pred poplavami in sušami), ki mora
temeljiti na pravilni in pravočasni
meteorološki in hidrološki napovedi in
zagotavljanju podatkov v realnem
času.

Pričakovani rezultati projekta:
248 nadgrajenih in novih merilnih mest po vsej Sloveniji,
zamenjava opreme na 33 merilnih mestih,
postavitev dodatnega vremenskega radarja,
nova oprema za občasne hidrološke meritve in meritve dinamike morja,
zagotovitev pogojev za delovanje Službe za morsko meteorologijo in oceanografijo,
posodobitev računalniške infrastrukture v računskem centru ARSO,
posodobitev in širitev kemijsko-analitskega, biološkega in umerjevalnega laboratorija,
vzpostavitev sistemov za napovedovanje hidrološkega stanja rek Save in Soče, dinamike
morja, stanja podtalnice v aluvialnih vodonosnih telesih ter spremljanje suše.
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Z evropskimi sredstvi do boljše pitne vode v Beli krajini

V okviru projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanjem vodnih virov Bele
krajine so minuli teden slovesno odprli prenovljeno in nadgrajeno čistilno napravo Črnomelj v Vojni
vasi. Zmogljivost čistilne naprave, ki bo do letošnje jeseni poskusno obratovala, se je z njeno
posodobitvijo povečala z dosedanjih 5.000 na 9.600 populacijskih enot.
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V okviru izvedenih del - ki so potekala od marca 2010 in so bila dokončana pred pogodbenim rokom - je
bila zamenjana dotrajana oprema čistilne naprave, dograjena je bila nova vodna linija, zagotovljen
prenos podatkov v center vodenja pri upravljavcu, kar bo poenostavilo in izboljšalo obratovanje, poleg
tega pa je učinkovitejše urejeno izsuševanje (mineraliziranega) blata.
Boljša opremljenost naprave in dveh vodnih linij bo tudi v primerih okvare omogočala obratovanje brez
izpadov in izrednih izpustov v reko Lahinjo, s čimer bodo vplivi na okolje, kljub povečani zmogljivosti
čistilne naprave, dejansko manjši.
Pri uresničitvi dobrih 35 milijonov evrov vrednega projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in
varovanjem vodnih virov Bele krajine so vrste strnile tri tamkajšnje občine, in sicer Črnomelj, Metlika in
Semič. Osnovni namen projekta, ki je v izvedbeni fazi razdeljen na štiri podprojekte, je poleg varovanja
obstoječih vodnih virov in pitne vode pred onesnaţenjem ter zmanjšanja vodnih izgub tudi obnova
glavnih vodovodov in izgradnja manjkajočih delov vodovodov s spremljajočo infrastrukturo ter izgradnja
kanalizacijskega sistema in nadgradnja obstoječih čistilnih naprav za zaščito vodnih virov.

V okviru projekta za katerega je bila
odločba o
sofinanciranju iz
Kohezijskega sklada
v višini dobrih 19
milijonov evrov
izdana septembra
2008 – bo med
drugim postavljeno
125 kilometrov
cevovodov in dobrih
12 kilometrov
kanalizacijskih cevi,
11 črpališč ter
nadgradnja dveh
čistilnih naprav, in
sicer v Črnomlju ter
v Semiču.
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Raziskovalni modeli in projekti razvijanja socialnih ter
državljanskih kompetenc
Inštitut za kriminologijo je v okviru projekta
Upoštevanje čustvenih vidikov pri prepoznavanju,
obravnavanju in preprečevanju nasilnega ravnanja v
šoli - razvojno preizkušanje modela - v sodelovanju z
zunanjimi partnerji oblikoval čustveno osveščeni
model za soočanje z nasiljem v šoli, ga praktično
preizkusil na izboru osnovnih šol ter oblikoval predloge
za njihovo vključitev v kurikul. Vključene so bile vse
oblike, vrste in relacije nasilja na šoli ter v druţinah
učencev, poleg intenzivnega dela na izbranih šolah pa
je nastal še priročnik Z znanjem o čustvih za manj
nasilja v šolah (dostopen na http://projekti.instkrim.si/index.php?id=50).

TŠC Nova Gorica – DISK – Prejem spričevala po
uspešno zaključenem šolanju mladostnika
Foto: Ana Bratina

V projektu DISK (Drţavljanske in socialne kompetence
za
mlade)
na
temo
aktivnega/usmerjenega/kreativnega
preţivljanja
prostega časa mladih in medgeneracijskega soţitja, je
bilo povezanih 8 osnovnih in srednjih šol ter dijaških
domov, potekal pa je pod vodstvom Tehniškega
šolskega centra Nova Gorica. Namen projekta, v
katerega je bilo vključenih več zunanjih partnerjev in
je potekalo veliko aktivnosti, je bil celostno vplivati
na mladostnike, ki so iz socialno »šibkega« okolja, in
jih preko vključevanja v razne aktivnosti motivirati za
šolsko delo. Rdeča nit je bil celosten pristop do
mladostnikov, izhodišče pa stik in osebni odnos do
posameznika. S projektom so vzpostavili in razširili
mreţo vzgojno izobraţevalnih zavodov, okrepili
povezovanje z zunanjimi partnerji, usposabljali
učitelje za delo z vedenjsko problematičnimi dijaki,
vzpostavili sistem in oblikovali model za delo z
mladostniki, ki imajo čustveno vedenjske teţave (z
individualnim svetovanjem, učno pomočjo in prek
prostovoljnega socialnega dela ter medgeneracijskega
soţitja in s spodbujanjem k aktivnemu preţivljanju
prostega časa).
»Dodana vrednost projekta je, ko pridejo do
nas starši mladostnika in se zahvalijo, ker smo
jim pomagali v kritičnem trenutku; ko se med
mladostniki stkejo prijateljske vezi; ko slišimo
mladostnika, ki je v kazenskem postopku
zaradi agresije, govoriti o čustvih, ko pokaže
svoj ranljivi in občutljivi del, ki ga pred
okolico tako skrbno čuva«.
Vodja projekta Ana Bratina

V okviru javnega razpisa SOCIALNE IN DRŽAVLJANSKE KOMPETENCE so bili sofinancirani 4 razvojni modeli
za vključevanje tem s področja socialnih in državljanskih kompetenc v izvedbene kurikule, in sicer 2 za
področje zdravega življenjskega sloga v osnovnih šolah, 1 za preprečevanje in prepoznavanje nasilja v
šolah ter 1 za aktivno državljanstvo. Pogodbena vrednost vsakega projekta je znašala 109.000 evrov.
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Sofinanciranih je bilo tudi 7 projektov, ki so jih izvajale mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov, na
posamezne teme s področja socialnih in državljanskih kompetenc (1 mreža se je osredotočila na
prepoznavanje in preprečevanje nasilja, 1 mreža na aktivno državljanstvo med mladimi, 3 mreže so se
ukvarjale z aktivnim/usmerjenim/kreativnim preživljanjem prostega časa mladih in medgeneracijskih
sožitjem, 1 mreža se je ukvarjala z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj, 1 pa z enako možnostjo
spolov). Pogodbena vrednost vsake mreže je znašala 102.000 evrov.
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Predstavitev certifikata Družini prijazno podjetje v Splošni
bolnišnici Jesenice
V februarskem E-kotičku objavljamo nov poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev
Evropskega socialnega sklada. Gre za svetovalni in revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati
ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja zaposlenih. Decembra 2011 je Ekvilib Inštitut na slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu podelil
osnovne certifikate podjetjem, ki so se v projekt vključila v letu 2011. Med njimi je bila tudi Splošna
bolnišnica Jesenice.
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Splošna bolnišnica Jesenice se ponaša z več kot 60-letno bogato tradicijo, za njen uradni rojstni dan pa šteje leto
1948, ko je povsem nova bolnišnica, takrat najsodobnejša v Sloveniji, odprla svoja vrata. Danes je v bolnišnici
zaposlenih 660 ljudi, certifikat Druţini prijazno podjetje pa so prejeli 15. decembra 2011. Za sodelovanje v pobudi
so se odločili, ker menijo, da uspešno usklajevanje poslovnega in zasebnega ţivljenja bistveno vpliva na
zadovoljstvo in pripadnost zaposlenega, kar pa ima velik pomen za uspešen razvoj in rast organizacije.
Od izbranih ukrepov izpostavljajo otroški časovni bonus. Ob vstopu otroka v prvi razred osnovne šole lahko starši v
okviru tega bonusa na prvi šolski dan koristijo prost dan v obliki izrednega dopusta. Prav tako bodo lahko starši prvi
teden ob vstopu otroka v vrtec ali prvi razred osnovne šole, v dogovoru z vodjo, koristili svoje proste ure. Tako
bodo dnevi, ki so za starše in njihove otroke lahko zelo stresni in naporni postali bolj druţinam prijazni. Poleg tega
so tudi imenovali pooblaščenko za usklajevanje poklica in druţine, vzpostavili intranetno stran, na kateri
objavljajo aktualne informacije s področja usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja, svoje zaposlene pa o
tem obveščajo tudi v internem časopisu Bolje. Nadgradili bodo tudi dejavnosti, ki so jih doslej ţe izvajali, npr.
igrica in srečanje z dedkom Mrazom in večje, športno naravnano, srečanje za zaposlene v spomladanskih mesecih.

»Glede na naravo našega dela v
bolnišnici in ob dejstvu, da je
pacient vedno prvi, za katerega
poskrbimo, se zavedamo, da
usklajevanje
poklicnega
in
družinskega življenja ne bo vedno
enostavno, vendar verjamemo, da
v sodelovanju z zaposlenimi lahko
najdemo rešitve, ki nam bodo
olajšale tako poklicno delo kot
družinsko življenje«.
direktor Igor Horvat in pooblaščenka
za usklajevanje poklica in družine
Sandra Jerebic
Foto: Arhiv Splošne bolnišnice Jesenice

Ekvilib Inštitut je decembra podelil osnovne certifikate podjetjem, ki so se v projekt vključila v letu 2011: Banka
Volksbank, d. d., Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom starejših občanov Ljutomer, DOSOR dom
starejših občanov d. o. o., Dravske elektrarne Maribor d. o. o. , Društvo Projekt Človek, DARS, Elektro Celje, d.
d., Elektro Gorenjska, d. d., Energetika Ljubljana, d. o. o., Generali Zavarovalnica d. d., Grieshaber Logistika d.
o. o., HIT Alpinea d. d., Informatika, d. d., Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Marchč Gostinstvo d. o. o., Mariborski vodovod d. d., Microsoft d. o. o., Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor
d. d., Nova Ljubljanska banka d. d., Prah Izobraţevalni center, d. o. o., Raiffeisen banka d. d., Saubermacher &
Komunala, Murska Sobota d. o. o., SmartIS d. o. o., Splošna bolnišnica Jesenice, Steklarna Hrastnik d. d., Terme
Dobrna, d. d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. in Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.
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Kanalizacija in čistilna
naprava Krvavčji vrh
Občina Semič se je leta 2010 uspešno prijavila
na javni razpis »Razvoj obmejnih območij s
Hrvaško« in pridobila sredstva za sofinanciranje
projekta »Izgradnja kanalizacije in čistilne
naprave Krvavčji vrh«. Skupna vrednost
projekta je bila 294.118 evrov, od tega je
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
184.985 evrov. V okviru projekta je bila
zgrajena fekalna kanalizacija, ki zajema
gravitacijski kanal, tlačni vod in dve črpališči
ter rastlinsko čistilno napravo s kapaciteto 90
populacijskih enot.

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave
Krvavčji vrh ponazarja moţnost sonaravnega
čiščenja meteornih in fekalnih odpadnih vod s
pomočjo rastlinske čistilne naprave, kar je
dobra rešitev za komunalno infrastrukturo v
primeru razpršene poselitve. Stroški, ki so
povezani z gradnjo in kasnejšim delovanjem
rastlinske čistilne naprave so nizki, saj za
delovanje ne potrebuje električne energije.
Takšne čistilne naprave so v primerjavi z
drugimi celo učinkovitejše pri redukciji
fekalnih in drugih bakterij ter ob razgradnji
organskih snovi in teţkih kovin, pesticidov ter
drugih toksičnih snovi, saj jih vgradijo v
rastlinsko biomaso. S tem varujejo podtalnico,
pitne vire, vodotoke in jezera, kar pri drugih
čistilnih napravah ni moţno, saj brez dodatkov
kemikalij za obarjanje te snovi odtečejo nazaj
v okolje. Z rastlinsko čistilno napravo tudi ne
odvzemamo prostora ţivim bitjem, ampak z
njo pravzaprav dobijo nov ţivljenjski prostor.
V primeru dodatne obremenitve se lahko
čistilna naprava preprosto dogradi.

V okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007 do 2013 se med drugim financirajo tudi
projekti, ki se izvajajo ob drţavni meji s
Hrvaško. Obmejna območja s Hrvaško se
soočajo z največjimi razvojnimi problemi, saj
se tu nahajajo najmanj razvita območja v
Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke
lokalne skupnosti. Financirajo se projekti
prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture
z
namenom
razreševanja
problematike
dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in
proizvodnjih objektov.
Foto: občina Semič
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Obnova Vile Vipovže za dodatno prepoznavnost Goriških Brd
Dotedanja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je januarja potrdila projekt
Celostna obnova Vile Vipolže v skupni vrednosti 12.913.458 evrov, od tega Evropski sklad za
regionalni razvoj in državni proračun prispevata 12.710.130 evrov.
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Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport ţeli z obnovo objekta prispevati k trajnostnemu
ohranjanju in oţivitvi slovenske in evropske kulturne dediščine, zato se je odločilo, da bo vilo Vipolţe
oţivilo s programom multikulturnega in kongresnega centra. V vili bodo potekale različne dejavnosti:
delavnice in srečanja umetnikov z vseh področij kulture, učna srečanja in delavnice mladih umetnikov,
konferenčna srečanja, prireditve, razstave, predvidena je tudi povezava z Univerzo v Novi Gorici in
izvajanje določenih programov v vili. Multikulturno dogajanje bo spremljala tudi gostinska dejavnost, ki
bo po eni strani dopolnjevala ponudbo središča, po drugi strani pa bo lahko funkcionirala tudi povsem
samostojno.
Osnovni cilj projekta je, da se bo skozi obnovo kulturnega spomenika Vile Vipolţe najprej ohranilo in
oţivilo kulturno dediščino, nato pa se jo bo z njeno rabo in vnesenim programom vključilo v širši kontekst
danih območij ter s tem zagotovilo dodatno prepoznavnost Goriških Brd, obogatilo njihovo kulturno,
izobraţevalno in turistično ponudbo s številnimi kulturnimi in izobraţevalnimi dogodki ter s tem vplivalo
na prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu. Ena trajnejših rešitev je tako v navezavi na gospodarstvo,
predvsem turizem v povezavi s kreativnimi industrijami, saj samo več dejavnikov zagotavlja dediščini
njeno ohranjanje in oţivljanje, s tem pa jo tvorno vključuje v trajnostni razvoj regij in urbanih središč. S
svojim delovanjem bo imela Vila Vipovţe vpliv na zasebni sektor, saj bo prispevala k povečevanju dnevnih
obiskovalcev in k povečanju nočitev ter s tem k povečanju zaposlenosti v regiji.
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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.

Javno povabilo v okviru programa Zaposli. me
Predmet javnega povabila vključuje zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa
»Zaposli me /Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb«. Namen programa je subvencioniranje
zaposlitve brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Povabilo je namenjeno trţnim
delodajalcem. Predvidenih je 3.250 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača trţnim
delodajalcem. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 29. 2. 2012.

Več informacij: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

2.

Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseţivljenjske karierne orientacije (VKO) za
delodajalce in njihove zaposlene. Namen programa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s
krepitvijo sluţb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreţe izvajalcev vseţivljenjske karierne
orientacije. Tako se zaposlenim omogoči večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo predhodno z javnim razpisom izbral izvajalce
vseţivljenjske karierne orientacije (VKO), ki bodo izvajali storitve VKO za delodajalce in zaposlene.
Javni razpis za izbor izvajalcev (VKO) je razpis odprtega tipa, v okviru katerega je predvidenih še pet
rokov za oddajo vlog: Drugi rok je 1. 3. 2012.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izborizvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/

3.
Certifikat Družini prijazno podjetje

NOV RAZPIS
Predmet tega poziva je zbiranje prijav pravnih oseb v zasebni in javni lasti (v nadaljevanju: prijavitelji)
za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Druţini prijazno podjetje iz sredstev
Evropskega socialnega sklada v letu 2012.
Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za
boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja
zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev.
Prijavitelji na javni poziv se lahko vključijo v postopek pridobitve osnovnega certifikata Druţini prijazno
podjetje od 26. 1. 2012 dalje. Poziv je omejen in se za leto 2012 zaključi ob zapolnitvi mest.

Več informacij: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/javni-poziv-za-sofinanciranje-2012/
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Program »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«

NOV RAZPIS
Namen programa je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin, ter spretnosti brezposelnih oseb,
katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, spodbujanje
zaposlovanja udeleţencev usposabljanja pri delodajalcih, izvajalcih projektov v okviru programa
»Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«.
Cilji programa so ustvariti ali izboljšati zaposlitvene moţnosti vključenih brezposelnih oseb po
zaključenem usposabljanju, povečati konkurenčnost vključenih udeleţencev na trgu dela, zaposliti pri
delodajalcu vsaj tretjino vključenih udeleţencev, ki se bodo pri njem usposabljali na delovnem mestu.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programa znaša 10.000.000,00
EUR. Od tega prispevek Skupnosti predstavlja 85% vrednosti operacije ali 8.500.000,00 EUR, nacionalna
udeleţba pa predstavlja 15 % vrednosti operacije ali 1.500.000, 00 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 10. 2. 2011 do 31. 10. 2013.

Kohezijski e-kotiček 2/2012
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Več informacij: http://www.ess.gov.si/

5.

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva II

NOV RAZPIS
Namen javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin
na trgu dela z razvojem dejavnosti socialnega podjetništva kot trajnega opravljanja dejavnosti s
proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu dela, pri čemer ustvarjanje dobička
ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali trţne
dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) v skladu z načeli socialnega podjetništva kot jih
opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu in bodo prispevali k ustvarjanju delovnih mest, socialni
integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela.
Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva
osebam iz ranljivih ciljnih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova delovna mesta. Javni razpis je
namenjen sofinanciranju naslednjih dejavnosti:
- razvoj novih ali širitev obstoječih trţnih dejavnosti,
- usposabljanje oseb iz ranljive ciljne skupine za delo v okviru razvite trţne dejavnosti,
ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine v okviru razvite trţne
dejavnosti.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 za
izvedbo javnega razpisa je 4.500.000,00 EUR. Od tega znaša prispevek Skupnosti EU 85% vrednosti
operacije ali 3.825.000,00 EUR, nacionalna udeleţba pa predstavlja 15% vrednosti operacije ali
675.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je 3. 4. 2012.
Obdobje upravičenosti izdatkov traja od 3. 2. 2012 do 31. 12. 2015.
Več informacij:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/evropski_socialni_sklad/ess_ja
vni_razpisi_in_pozivi/jr_socialno_podjetnistvo/

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
1.

Projekt »Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovnimi
subjekti (E-uprava 2)«

NOV RAZPIS
Namen in cilji projekta v vzpostavitvi nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in
poslovnimi subjekti so v vzpostavitvi enotne elektronske podpore izvajanju procesov od objave storitev

na portalu do zalednih storitev, vzpostavitev integracijskega modula za učinkovito integracijo z zalednimi
elektronskimi sistemi pri elektronskem poslovanju javne uprave, večja usposobljenost javnih uslužbencev
za delo z elektronskim poslovanjem v javni upravi itd. Z investicijo se bo pripomoglo k racionalizaciji
obsega javnih nalog in zniževanju stroškov javne uprave, k optimizaciji delovnih procesov in postopkov,
ter k večji dostopnosti elektronskih storitev javne uprave za občane in gospodarske subjekte.

www.eu-skladi.si
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Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programa znaša 2.283.200,00
EUR. Od tega prispevek Skupnosti predstavlja 85% vrednosti operacije ali 1.940.720,00 nacionalni del pa
predstavlja 15 % vrednosti operacije ali 342.480, 00 EUR.
Obdobje
upravičenosti
stroškov je od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2015 .
Več informacij:
http://www.mju.gov.si/
Več informacij na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo .

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 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-inobjave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

2.
Vseživljenjsko učenje ravnateljev –usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II
Cilj projekta je izboljšati vzgojno izobraţevalne programe znotraj formalnega vzgojno izobraţevalnega
sistema v povezavi s povečanjem zaposlitvenih sposobnosti ter v povezavi z vlaganjem v znanje in
inovacije ter vzpostavitvi privlačnega poslovnega okolja, v učne programe in načine poučevanja
vgrajevati predvsem tiste kompetence, ki dokazano vplivajo na zmoţnost učinkovitega vključevanja v
nadaljnji študij oziroma na sposobnosti zaposlovanja in moţnosti iskanja zaposlitev na trgu dela.
Projekt se bo izvajal od 1. 12. 2011 do 31. 8. 2013.
Več informacij: http://www.solazaravnatelje.si/

3.

Program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«

NOV RAZPIS
Namen programa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli
(v nadaljevanju učitelji) na individualne potrebe učencev in povečati sposobnost šole, da se hitro
odzove na spremembe v lokalnem okolju. Spodbuja se k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela
v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc:
sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in
drţavljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izraţanje. S
spodbujanjem navedenih oblik dela bodo imele šole moţnost, da se v večji meri posvetijo vzgojnoizobraţevalnim potrebam učencev (otrokom z učnimi teţavami, otrokom iz ranljivih skupin in s
posebnimi nadarjenostmi itd.) in da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, le te
razvijejo.
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Aktivnosti bodo v okviru šol izvajali učitelji, ki bodo svoje znanje uporabili tako v učinkovitem
prevzemanju in izvajanju novih nalog, kot tudi v posredovanju znanja. Program odpira tudi moţnost
novih zaposlitev za učitelje, in sicer v obliki zaposlitev za polni ali polovični delovni čas, ponuja pa tudi
moţnost t.i. povečanja delne delovne obveznosti do polne delovne obveznosti.
Cilj programa je vključiti 75 vzgojno izobraţevalnih ustanov oziroma javnih zavodov, ki izvajajo
javnoveljavni program osnovne šole, v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc
in sposobnosti (npr. učenje učenja, socialne (in drţavljanske) sposobnosti, samoiniciativnost (in
podjetnost), kulturna zavest in izraţanje).
V okviru programa bosta objavljena dva javna razpisa - za šolsko leto 2011/2012 in za šolski leti
2012/13 ter 2013/2014.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo v letih
2011, 2012, 2013 in 2014 za sofinanciranje aktivnosti je 4.257.690,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU
85 odstotkov vrednosti projekta ali 3.619.036,50 EUR, nacionalna udeleţba pa 15 odstotkov vrednosti
projekta ali 638.653,50 EUR.
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Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitevsredstev-za-izvajanje-programov-popestrimo-solo-20112012-122-jr-po/

4.

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. 5. 2012 do 14. ure.
Celotna razpisna dokumentacija je na:
http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//2708/

5.

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.
2. rok za oddajo vloge, ki je bil predviden za 9.1.2012 zaradi porabe vseh sredstev ne bo odprt, 3. rok
za oddajo vloge je 21. 5. 2012 do 12. ure, 4. rok za oddajo vloge pa je 3. 9. 2012.
Več informacij:
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 z energetskega področja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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 5. 9. 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:
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:
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 5. 9. 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:
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 2. 3. 2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do
porabe sredstev.
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Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=893

Foto: DG Regio
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OBVESTILA
V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) se je Sluţba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ukinila. Delovno področje
evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na spletnem portalu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji www.eu-skladi.si, so navedene
načrtovane aktivnosti v okviru kohezijske politike v okviru vseh treh operativnih programov, podrobnosti o
posameznih razpisih ter potrjenih projektih/prejemnikih sredstev.
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: Anja Močnik, anja.mocnik@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.
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.
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 euskladi.svlr@gov.si.

Ţelimo vam prijetno branje!
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