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RAZPISI

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

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MDDSZ je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:
1.

Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je odobrila zvišanje sredstev za program, za katerega je
sedaj na razpolago 18. 115.288,24 EUR.
Programu smo podaljšali tudi rok za oddajo ponudb.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa bo podaljšano do predvidoma
novembra 2011.
Več na: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

2.

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

Certifikat »Družini prijazno podjetje«
Podeljevanje certifikata Družini prijazno podjetje je revizorsko svetovalni postopek, katerega namen je izboljšanje situacije
pri prijaviteljih na področju upravljanja s človeškimi viri, ki je pomemben element razvoja v trenutnih zaostrenih finančno gospodarskih razmerah.
Projekt se izvaja v okviru Evropskega socialnega sklada.
Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 1.006.184 EUR od tega je prispevek EU 85 % in slovenska
udeležba 15 %. Projekt pa bo trajal od 1.1.2011 do 31.11. 2015.
Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2011 je odprt s 1. marcem 2011.
Poziv je odprte narave in se za leto 2011 zaključi 30. novembra 2011.
Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: certifikat
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Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene
srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti 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.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15.7.2013.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo
1.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2014 (KNLB 3)
Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 1,1 mio EUR
za leto 2015
Roki za oddajo vlog:
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 05. 09. 2013, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni
v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu http://mg.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Vloge
za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 02. 06. 2011. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi
delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901

2.

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do
2013 – UREE1
Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu 2011, 2.0 mio EUR
v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013
Roki za oddajo vlog: od 02. 03. 2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893

3.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2). Namen javnega
razpisa je sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 65/09 UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro
podjetja s sedežem v manjših naseljih. Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del
operacije. Podrobnejše informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.
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Skupna višina nepovratnih sredstev: 6.000.000,00 EUR za leta 2010, 2011 in 2012.
Roki za oddajo vlog: vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v trimesečnih razmikih, do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=866

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb srednjih šol in dijaških domov
Skupna višina nepovratnih sredstev: 16.000.000,00 EUR za leta 2011, 2012 in 2013.
Rok za oddajo vlog: javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 10. junij 2011 do 12. ure v glavni
pisarni Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Naslednji rok za oddajo vlog bo 20. oktober 2011, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS
in na spletni strani MŠŠ na naslovu http://www.mss.gov.si/ najmanj 45 dni pred prvim predvidenim rokom za oddajo vlog.
Več informacij na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1124

2.

Izdana odločba za rekonstrukcijo in dograditev 2,1 kilometra dolgega dodatnega –
tretjega - prometnega pasu za počasna vozila na cesti Škofljica-Rašica
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja izdala odločbo za rekonstrukcijo in dograditev 2,1 kilometra dolgega dodatnega – tretjega - prometnega pasu za počasna vozila na
cesti Škofljica-Rašica. Dobrih 6,3 milijona evrov vredni projekt bo v višini 4,7 milijona evrov sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Omenjena cesta je pomembna prometna povezava Ljubljane z ribniško-kočevskim območjem. Zaradi transporta med
industrijskima središčema Ljubljano in Kočevjem po omenjeni cesti poteka precej tovornega prometa, poleg tega pa
je zaradi številne dnevne migracije povečan tudi promet z osebnimi avtomobili. Zaradi počasi premikajočih se kolon
vozil je potovalni čas osebnih vozil med Pijavo Gorico in Turjakom precej daljši kot bi bil, če ne bi bilo na cesti počasi
vozečih tovornih vozil. Skoraj polovico le-teh predstavljajo srednja in težka tovorna vozila ter priklopniki.
V okviru projekta – ki naj bi se zaključil aprila 2013 - je poleg izgradnje dodatnega 2.150 metrov dolgega prometnega
pasu predvidena tudi preureditev križišča in priključkov, ureditev aktivne in pasivne protihrupne zaščite, hodnika
za pešce, odstavnih niš, javne razsvetljave, odvodnjavanja, vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, zaščita
vodovoda in ureditev krajinske arhitekture.
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Evropski socialni sklad
Operacija E-Uprava
Projekt E-uprava je delno financiral Evropski socialni sklad
in Ministrstvo za javno upravo od 1.1.2007 do 31.12.2010.
Vrednost projekta znaša 2.432.104,00 EUR.
Državni portal E-uprava je vstopna točka do različnih informacij o državni in javni upravi. Njen namen je poleg posredovanja informacij o javni upravi tudi približati upravne storitve
uporabnikom preko svetovnega spleta. Poleg klasičnih
komunikacijskih poti je uporabnikom na voljo dodatna elektronska pot za opravljanje storitev preko življenjskih dogodkov in e-sodelovanja. Portal E-uprava sledi viziji e-uprave, ki
govori o prijaznih, enostavnih, dostopnih in varnih elektronskih upravnih storitvah po internetu na voljo kadarkoli in
kjerkoli. S portalom E-uprava se želi doseči večjo vključenost
državljanov v e-upravo in večjo uporabo e-storitev. Preko
portala E-uprava se državljanom, poslovnim partnerjem
in vsem zaposlenim v javni upravi preko svetovnega spleta
ponuja storitve, ki bi v kar največji meri zadovoljevale njihove
potrebe in vsem omogočile enake možnosti za dostop in
uporabo storitev.
Z izrabo spletnega poslovanja in prehodom na e-poslovanje
javna uprava znatno zmanjšuje stroške poslovanja. Razbremenjuje se delo uradnikov na okencih in dosegajo se časovni
prihranki, kar se odraža predvsem v večji učinkovitosti in
preglednosti poslovanja ter kvalitetnejšem zadovoljevanju
potreb državljanov. Javna uprava, predvsem pa e-uprava,
sta si zadali cilj zagotavljanje učinkovitega, kakovostnega,
dostopnega, enostavnega, zanesljivega, odprtega in preglednega delovanja. Katere so tiste informacije, ki jih uporabniki
(državljani, pravne osebe, javni uslužbenci) potrebujejo,
ugotavljajo z raziskavami
in študijami za nadgradnje
portala.
Portal E-uprava je enotno
vstopno mesto, kjer so
dosegljive vse informacije o
postopkih v javni upravi in
kjer je omogočeno izvajanje
e-poslovanja oz. e-storitve
javne uprave. Preko portala
so mogoči tudi vpogled v
podatke registrov. Nabor storitev in življenjskih dogodkov
za državljane in pravne osebe omogočamo z vključenostjo državne uprave in
širjenjem na celotno javno
upravo. Zato smo izvajali
usposabljanja uporabnikov
in posebna šolanja za javne

uslužbence. Obveščanje javnosti o možnostih, ki jih ponuja
portal E-uprava, je teklo preko promocijskih aktivnosti.
Na državnem portalu E-uprava so nadgradili podportal
e-demokracija, prilagodili spletne strani za uporabo ljudem s
posebnimi potrebami, izdelali življenjske dogodke za pravne
osebe, nadgradili e-oglasno desko in druge vsebinske sklope,
optimizirali zaledne sisteme e-uprave ter integrirali centralne
module za e-poslovanje javne uprave. Postavili so tudi Portal
za italijansko narodno skupnost in Portal za madžarsko narodno skupnost, ki prav tako z življenjskimi dogodki omogočata dostop do storitev javne uprave.
V okviru operacije se je vzpostavil tudi državni portal za starejše in upokojence, elektronsko kadrovanje v državni upravi,
usposabljali so zaposlene v javni upravi, urednike iz lokalne
samouprave in drugih organov, starejše občane. Ves čas
operacije so merili tudi zadovoljstvo uporabnikov in izvajali
promocijo svojih aktivnosti.
Dosegli so, da je 380 storitev e-uprave, financiranih zgolj iz
operacije E-uprava, dosegljivih na svetovnem spletu. Usposobili so 493 slušateljev. Stopnja razvitosti e-uprave (dosegljivost državnih e-storitev preko spleta) je 95 %. Povprečno
zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javne uprave (ocena
med 1 in 5) pa je 3,85.

Kohezijski e-kotiček

DOBRE PRAKSE

Drugi rezultati:
Operacija e-uprava s svojimi izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi omogoča uporabo storitev javne uprave različnim ciljnim skupinam, tudi starejšim in ljudem s posebnimi
potrebami (produkt za sintezo govora).
Predstavitve e-uprave na domačih in mednarodnih
konferencah in javnih dogodkih.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je bil v letu
2010 objavljen Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete „Razvoj regij“. Na
poziv se je uspešno prijavila občina Radovljica s projektom
Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske. Osnovni
namen operacije je izgradnja razvojno izobraževalne infrastrukture regionalnega pomena za celovito podporo razvoju,
raziskovanju, ohranjanju in promociji naravovarstva, čebelarstva in kranjske sivke na Gorenjskem kot pomembnega
dejavnika pri varovanju narave in njene biodiverzitete.
Posredno razvojni center kakovostno nadgrajuje ponudbo turistične destinacije vezano na doživljanje naravne in
kulturne dediščine.
Operacija bo prispevala k dvigu trajnostne konkurenčnosti
Gorenjske in odpiranju novih podjetniških in zaposlitvenih
priložnosti na temelju smotrne rabe naravnih potencialov
ter k ohranjanju biodiverzitete alpskega prostora Slovenije.
Objekt, v skupni površini 694 m2, je zasnovan v treh etažah:
kletna etaža je namenjena pretežno prostorom za
tehnološko – razvojni del centra (polnilnica medu in satnišnica). V kleti so locirani servisni prostori in sanitarije. Za
potrebe tehnološkega dela centra je urejeno tudi tovorno
dvigalo.
pritličje je namenjeno razstavnemu prostoru,
upravnemu delu in promocijsko informacijsko prodajnemu prostoru ter priročnem
skladišču.
v nadstropju, ki je namenjeno
izobraževalni dejavnosti, je locirana velika
predavalnica, degustacijski prostor in sanitarije.
Investitor operacije je Občina Radovljica,
pri čemer je skupna vrednost operacije ocenjena na 1.194.858 €, od tega bo
1.005.474 € prispeval Evropski sklad za
regionalni razvoj. Gradnja objekta se je pričela v juliju 2010, zaključek projekta pa je
predviden septembra 2011. Gradbena dela
v čebelarskem centru se počasi prevešajo v
zadnjo fazo izvedbe. V objektu se izvajajo
tlaki, mavčnokartonska in pleskarska dela
ter strojna in elektroinstalacijska vezana na
prezračevanje objekta. Do zaključka gradnje je potrebno zaključiti še z deli na čebelnjaku za objektom ter dokončati zunanjo
ureditev. Do zaključka celotne operacije
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je potrebno prostore še opremiti in izvesti postopek izbora
upravnika doma. V ta namen je v teku izvedba javnega naročila za izbor dobavitelja pohištvene in tehnološke opreme.
Z zaključkom operacije bodo pridobljene uporabne površine
– infrastrukturni pogoji - za vzpostavitev osrednjega regijskega razvojnega centra, kjer bomo na enem mestu omogočili pogoje za razvoj raznovrstnih razvojno raziskovalnih,
pospeševalnih, izobraževalnih in animacijskih dejavnosti s
področja čebelarstva in biotske pestrosti s ciljem:
vzpostaviti Gorenjsko kot kompetenčno regijo na
področju razvoja, znanj in kakovosti »čebelarjenja in biotske
pestrosti«
spodbujanje alternativnih in komplementarnih zaposlitvenih in podjetniških priložnosti povezanih z varovanjem narave, sonaravnim turizmom,….
omogočiti pogoje za razvoj produktov in storitev
višje kakovosti in dodane vrednosti, ki temeljijo na potencialih narave – čebelarstvu in biodiverziteti
krepiti, koncentrirati in posredovati znanja s področja čebelarstva in biodiverzitete na nivoju regije
ohraniti in širiti vedenje in zaščito kranjske sivke in
običajev ter identitete Gorenjske povezane s čebelarstvom.
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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala brošuro
»Razvijamo se s sredstvi EU«. Brošura vključuje informacije na splošno o operativnih programih in
primerih dobrih praks.

P

!
R
O
Z
O

Z dnem 01.12.2010 je zaživel prenovljen portal evropske kohezijske politike na
spremenjenem naslovu

Kohezijski e-kotiček

OBVESTILA

Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih

v programskem obdobju 2007-2013, najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-2007-2013

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

Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom Slovenije v EU
vsak delavnik od 9. do 19. ure.
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti
o operaciji, se lahko obrnete na kontaktne osebe za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:
Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Evropski sklad za regionalni razvoj: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si
Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@gov.si

Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=40.

Pozivamo vas, da lahko aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov euskladi.svlr@gov.si.
Prijetno branje vam želimo!
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