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AKTUALNI RAZPISI
Evropski sklad za regionalni razvoj

vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.

1. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za

Rok za oddajo vlog: 14.11.2008 (tretje odpiranje).

regionalni razvoj - ESRR, Dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva - turistična infrastruktura.

8. Javni razpis za »Neposredne spodbude za raziskovalno-

Razpis je odprtega tipa. Naslednje javno odpiranje je

razvojne dejavnosti v podjetjih - Projekti 2008«.

19.11.2008.

Rok za oddajo vlog: 22.10. 2008 do 12.00 (prvi rok);
22.12. 2008 do 12.00(drugi rok).

2. Javni razpis za soﬁnanciranje projektov javne kulturne
infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni

Evropski socialni sklad

razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regio1. Javni razpis Spodbujanje mobilnosti visokokvaliﬁcira-

v okviru razvojne prioritete “Povezovanje naravnih in

nega osebja.

kulturnih potencialov” in prednostne usmeritve 3.2.

Rok za oddajo vlog: 30.10.2008 do 12.00 (šesto odpiranje).

“Mreženje kulturnih potencialov”.
Rok za oddajo vlog: 13.10.2008
3. Javni razpis za soﬁnanciranje projektov izgradnje
tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč.

Kohezijski sklad
Izdane odločbe v septembru 2008
1. Odločba o dodelitvi sredstev za projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Haloz, 22.9.2008.
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nalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,

Rok za oddajo vlog: 15.10.2008 do 15.30.
2. Odločba o dodelitvi sredstev na področju urejanja
4. Javni razpis za soﬁnanciranje nakupa nove tehnološke

odpadnih voda v porečju reke Krke, 18.9.2008.

opreme v letu 2009.
Rok za oddajo vlog: 17.10.2008.

3. Odločba o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje –Občina Slovenska Bistrica,

5. Javni razpis za izbor operacij za soﬁnanciranje investicij v

19.9.2008.

športno-rekreacijsko infrastrukturo – II.
Rok za oddajo vlog: 10.10.2008.

4. Odločba o dodelitvi sredstev za urejanje komunalnih
odpadnih voda v Slovenski Bistrici za projekt »Celovito

6. Javni razpis za izbor operacij za soﬁnanciranje investicij v

urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infra-

mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri.

strukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpad-

Rok za oddajo vlog: 20.10.2008.

ne vode – občina Slovenska Bistrica, 11.9.2008.

7. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za

5. Odločba o dodelitvi sredstev za urejanje komunalnih

regionalni razvoj - ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospo-

odpadnih voda na spodnjem povodju reke Mure za

darsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev:

projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja ko-

2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja, upravljanje in

munalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
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spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija,

Cilj 3

9.9.2008.
1. 1. javni razpis v okviru Operativnega programa Slove6. Odločba o dodelitvi sredstev za projekt »Regijski center za

nija - Madžarska 2007-2013/a Szlovénia-Magyarország

ravnanje z odpadki Štajerske regije - izgradnja centra za ra-

Operatív program 2007-2013 első pályázati felhívása.

vnanje z odpadki II. reda – Slovenska Bistrica«, 12.9.2008.

Rok za oddajo vlog: 30.10.2008.

7. Odločba o dodelitvi sredstev za projekt »Regijski center
za ravnanje z odpadki Koroške-KOCEROD«, 9.9.2008.

2. 1. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.
Rok za oddajo vlog: 20.10.2008.

8. Odločba o dodelitvi sredstev za oskrbo s pitno vodo v Beli
krajini za projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno
vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, 10.9.2008.
Več informacij o razpisih pa najdete na spletni strani:

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

Kohezijski sklad
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja sredi
lanskega decembra izdala odločbo o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Celostno urejanje
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje«.
To je bila prva odločba za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada v programskem obdobju 20072013. Omenjena skupina projektov, katerih skupna vrednost je ocenjena na dobrih 30 milijonov
evrov, bo soﬁnancirana iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini dobrih 8 milijonov evrov.
V izvajanje omenjene skupine projektov, ki naj bi se
predvidoma zaključila sredi leta 2010, je vključenih
dvanajst občin na povodju reke Savinje, in sicer poleg
mestne občine Celje tudi občine Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Šentjur, Laško, Dobrna, Štore, Vojnik,
Mozirje in Šmartno ob Paki. Zgrajene bodo tri čistilne
naprave, in sicer v Kasazah, Šentjurju in Dobrni, vgrajenih pa bo tudi 48.904 metrov novega kanalizacijskega
sistema. Skupina projektov bo poleg izboljšanja zdravja in življenjskega standarda prebivalcev v omenjenih
občinah prispevala tudi k izboljšanju gospodarske infrastrukture in bivalnega okolja. Bistveno bo prispevala
tudi k zaščiti naravnih virov, ki so osnova za razvoj in
konkurenčno prednost turizma kot tudi prehrambenega ter kmetijskega sektorja v regiji, in nenazadnje
tudi k bolj usklajenemu razvoju regije.
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PRIMERI DOBRIH PRAKS

Z investicijami omenjenih občin v okolje se tako nadaljuje skrb za čistejšo Savinjo. Leta 2001 je Slovenija – takrat še kot kandidatka za članstvo v EU – z
Evropsko komisijo podpisala ﬁnančni memorandum
o soﬁnanciranju nekaj več kot 12 milijonov evrov vrednega projekta izgradnje Centralne čistilne naprave
Celje. Izgradnja omenjene čistilne naprave - ki je z
obratovanjem pričela aprila 2004 - je bila v višini 5,6
milijona evrov soﬁnancirana iz programa ISPA.
Osrednji cilj je bil izboljšati kakovost reke Savinje na odseku od Celja do Zidanega Mosta in s tem tudi kakovost
reke Save pod Zidanim Mostom. Reka Savinja, ki teče skozi Celje, je bila pred pričetkom delovanja čistilne naprave
obremenjena zaradi dotoka komunalnih in tehnoloških
odpadnih vod. Le-te so Savinjo kot tudi druge vodotoke
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tako onesnažile, da niso bile ogrožene samo živali in rastline, pač pa tudi človek. Oskrba s pitno vodo, odvajanje
in čiščenje odpadnih vod neposredno vplivajo na kakovost
življenja in bivanja prebivalcev na območju Celja. Zato je
bila čistilna naprava eden izmed najpomembnejših razvojnih projektov Mestne občine Celje v zadnjem obdobju. Celoten projekt od priprave do izvedbe pa je občina zaupala
javnemu podjetju Vodovod – kanalizacija Celje.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Mrežni inkubator v Zasavju
gradnja obstoječega inkubatorja v občini Zagorje. Obravnavana investicija zajema novogradnjo podjetniškega
inkubatorja Hrastnik, ki je zgrajen v obrtno-poslovni
coni Boben v Hrastniku ter novogradnjo podjetniškega
inkubatorja Trbovlje, ki je zgrajen v obrtno-industrijski
coni Nasipi. Izvajala so se gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter nakup in vgradnja opreme.
Strateški cilji inkubatorja so spodbujanje podjetništva
v regiji, odpiranje novih delovnih mest, razvoj lokalne skupnosti, gospodarska obnova regije ter spodbujanje in motiviranje študentov iz Zasavja, da
razvijajo lastne podjetniške kariere, pri čemer naj bi
1. Namen in cilji operacije
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Regionalni center za razvoj d.o.o. je bil na prvem
javnem razpisu za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, uspešen z operacijo Mrežni
inkubator v Zasavju. Z vrednostjo 1,4 mio € je
bila to največja med izbranimi zasavskimi operacijami. Za njegovo uresničitev je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 85% sredstev.
Operacijo so soﬁnancirale tudi zasavske občine
Hrastnik, Trbovlje in Zagorje.

jim inkubator bistveno olajšal uresničevanje poslovnih

Osnovni namen investicije je bil postavitev podjetni-

zamisli. Z mrežnim inkubatorjem naj bi podjetnikom

škega inkubatorja v občinah Hrastnik in Trbovlje ter nad-

s poceni poslovnimi prostori in različnimi storitvami
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približali spodbudno podjetniško okolje, hkrati pa bo

ta so 40,90 x 20,85 m, od tega podjetniškemu inku-

omogočen tudi enakomernejši razvoj znotraj regije.

batorju pripada 793,40 m2 bruto površine objekta in
1.494 m2 bruto površin okolice. Prostori so namenjeni

2. Kaj je bilo na projektu storjeno

proizvodnim in storitvenim dejavnostim. V inkubator

Operacija je obsegala gradnjo oziroma dokončno ure-

so vključena tri nova podjetja.

občinah. V operacijo so bila vključena gradbena in

V Zagorju je bila predmet investicije ureditev 2.765 m2

obrtniška dela, stroški zunanjega urejanja objektov in

bruto površin okolice s parkirišči pri že obstoječem

okolice, nakup in montaža pohištva, strokovni nadzor

inkubatorju. Objekt se nahaja v industrijsko-obrtni

in stroški informiranja.

coni Toplice, v njem pa je potrebam inkubatorja namenjenih 640 m2 površin za storitvene dejavnosti.

3. Dosežki projekta

Podjetnikom je na voljo amﬁteatralna predavalnica za

Operacijo je zasnoval RCR, projektno in tehnično do-

100 ljudi, velika sejna soba, ki sprejme do 50 ljudi, ter

kumentacijo je izdelal Gradbeni biro Repovž Jurij, za

mala sejna soba za 20 ljudi.

izvajalca del je bil na javnem razpisu izbran Gradis gradbeno podjetje Celje.
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ditev podjetniških inkubatorjev v vseh treh zasavskih

Zasedenost inkubatorjev Hrastnik in Trbovlje je 83%. Doslej je bilo v podjetniški inkubator vključenih 34 podjetij,

V Trbovljah je bil na območju obrtno-industrijske

ki jim je RCR zagotavljal ustrezne prostorske pogoje ter

cone Nasipi zgrajen nov objekt. Enoladijska montažna

opremo, različna svetovanja in usposabljanja, pomoč pri

hala ima pravokotno obliko 54,90 x 12,90 m, skupna

pridobivanju ﬁnančnih sredstev, administrativne storitve.

višina objekta znaša 7,70 m. V inkubatorju je sedem

Visoka zasedenost prostorov priča, da je mrežni inkubator

pisarniških prostorov v skupni površini 115,1 m , trije

v Zasavju pomemben instrument razvoja podjetništva,

proizvodni prostori s skupno površino 509,55 m ter

ki poleg tega, da omogoča delovanje in rast v inkubator

sejna soba, ki sprejme 15 ljudi. Prostori so namenje-

vključenim novim mladim podjetjem, posredno vpliva

ni proizvodnim in storitvenim dejavnostim. Bruto

tudi na število delovnih mest v regiji.

2
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površina objekta meri 873,33 m , bruto površina okoli2

ce pa 1.603 m2. Vključeni so trije novi inkubiranci.

4. Sredstva projekta
Načrtovani obseg sredstev za investicijo je 1.407.232,00

V Hrastniku je končana gradnja objekta v obrtno-po-

€. Višina predvidenih upravičenih stroškov opera-

slovni coni Ob Bobnu. Podjetniki imajo na razpolago

cije znaša 1.172.693,00 €. Okvirna vrednost soﬁnan-

pet pisarniških prostorov s skupno površino 117,60

ciranja predstavlja 85% upravičenih stroškov, kar

m2, proizvodni prostor s skupno površino 327,50 m2 in

znaša 996.789,00 €. Realizirani obseg sredstev znaša

predavalnico, ki sprejme 50 ljudi. Tlorisne mere objek-

996.704,05 €.
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Evropski socialni sklad
Projekt MUNUS 2 predstavlja uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012. 6.800.000,00 € vreden projekt soﬁnancira Evropski socialni sklad, v imenu Konzorcija šolskih centrov pa ga vodi Tehniški šolski center
Nova Gorica (TŠC NG). Vodja projekta, Adrijana Hodak, je projekt predstavila na Velikem informativnem dogodku v Mariboru, v okviru delavnice na temo Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013 (OP RČV), ki je podlaga za črpanje sredstev omenjenega sklada.
Glavni cilj projekta Munus 2 je strokovna podpora vsem srednjim
šolam v Sloveniji pri uvajanju novih
izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem
izobraževanju na področjih: tehnika,
zdravstvo in kozmetika, farmacija,
gostinstvo in turizem, steklarstvo,
papirništvo, tekstil in usnjarstvo, kevanje in fotograﬁja, tiskarstvo ter
multimedija. Po besedah Hodakove, vodje projekta, Munus 2 zajema
82 srednjih in poklicnih šol ter okoli
8500 dijakov iz vseh slovenskih regij.
V projekt je vključenih devet konzorcijskih partnerjev,

Adrijana Hodak je poudarila pomen praktičnega usposa-

imajo 60 partnerskih šol, sodelujejo pa z GZS, OZS, CPI,

bljanja z delom, ki posredno daje možnosti večje zaposljivo-

ZRSŠ in gospodarski partnerji. Konzorcijski partnerji so

sti. Končni cilji projekta so usposobiti 2500 strokovnih ter 100

šolski centri iz vseh slovenskih regij (TŠC Kranj, ŠC Novo

vodstvenih in vodilnih delavcev, razviti modele vrednotenja

Mesto, ŠC Ptuj, ŠC Celje, ŠC Velenje, ŠC Ljubljana, Srednja

neformalno pridobljenih znanj, določiti izhodišča za izdelavo

šola za gostinstvo in turizem Maribor, TŠC Nova Gorica) in

in evalvacijo učnih gradiv. Projekt temelji na vsebinsko preno-

Iskra Avtoelektrika d.d. kot gospodarski partner. Celoten

vljenih programih in medpredmetnem povezovanju glede

projekt koordinira Tehniški šolski center Nova Gorica. Vsak

na potrebe trga dela. Izhodišča projekta so modularne vse-

konzorcijski partner je tudi nosilec določene aktivnosti.

bine. Programi sestojijo iz ca 25 modulov (predmetov), vsak

Znotraj teh aktivnosti se prepletajo vsebinska področja, ki

modul pa ima 20-30 strani. S prenovo programov se ukvarja

zajemajo: izvedbeni in odprti kurikul, ocenjevanje znanja,

400 usposobljenih pripravljavcev programov, poudarjeno pa

minimalne standarde, priznavanje neformalno pridoblje-

je tudi povezovanje med teorijo in prakso.
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mija, optika, promet in zveze, obliko-

nega znanja, osebne izobraževalne načrte in mape učnih
dosežkov za dijake, učna gradiva v različnih oblikah, za-

Ključni cilji so po besedah Hodakove poskrbeti za boljše

gotavljanje kakovosti ter promocijo poklicnega in stro-

poklicno informiranje in usmerjanje osnovnošolcev in

kovnega izobraževanja. Novi programi predvidevajo tudi

odraslih, poskrbeti za boljšo usposobljenost poklicnih sve-

praktično usposabljanje z delom, kar prispeva k večji za-

tovalcev v osnovnih šolah in nenazadnje popularizirati in

posljivosti.

izboljšati ugled poklicnega in strokovnega izobraževanja.

6

KONTAKTNE OSEBE INSTITUCIJ, KI SO VKLJUČENE V IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
najdete na spletni strani

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

no tablo, da pošljete le-te v predogled na enega od spodnjih naslovov v izogib kasnejšim 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
Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si
Romana Jenko, romana.jenko@gov.si

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

ﬁnančne pomoči Evropske unije.
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4. Kontaktne osebe za obveščanje in informiranje javnosti na organu upravljanja:
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