
 

Februar št. 63 

www.eu-skladi.si 

                     Kohezijski e-kotiček     September, št. 82 

  P
ro

je
k
ti

 
A

k
tu

a
ln

i ra
z
p
isi 

 

  O
b
v
e
stila

 
 

 
     

 
    

 

Reportaže 

http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 

 

 

  

www.eu-skladi.si 

    EU PROJEKT, MOJ PROJEKT  

V okviru dogodkov »EU projekt, moj projekt« se je v 

petek in soboto, 18. in 19. septembra 2015, po celi 

Sloveniji zvrstilo več kot 30 dogodkov, preko katerih 

se je predstavilo približno 40 projektov, ki so bili v 

programskem obdobju 2007-2013 sofinancirani s 

sredstvi evropske kohezijske politike. Na ta način 

smo želeli v Službi vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko prikazati konkretne učinke 

evropskih sredstev na izboljšanje kakovosti življenja 

ljudi v Sloveniji. 
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Dan odprtih vrat EU projektov od Veržeja do 

Strunjana obiskalo več kot 5500 ljudi 
 

V dveh dneh se je bilo mogoče preizkusiti v različnih športnih (npr. v 

plezanju v športni dvorani Podčetrtek ali kolesarjenju po novih 

kolesarskih stezah), se testirati za celiakijo ali osvežiti temeljne 

postopke oživljanja, se naučiti lončarjenja na Rokodelski akademiji v 

Veržeju, se sprehoditi po Poti miru v Posočju ali številnih 

destinacijah na Notranjsko-Primorskem, se naučiti delati valilnice v 

Škocjanskih jamah ali risati s soljo v Krajinskem Parku Strunjan, si 

ogledati Cezarja na ostankih rimske Emone ali grajski program na 

Rajhenburgu, splezati na drevesno opazovalnico v Celju, zaveslati 

po Blejskem jezeru, si ogledati kemijske eksperimente, se poučiti o 

meroslovju ali zgodovini Črnomlja, doživeti naravno in kulturno 

dediščino na bolj adrenalinski način (spust po jeklenici v Planici ali s 

kolesi v Podzemlje Pece) ali pa le spiti dober planinski čaj na eni od 

številnih planinskih postojank. 
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 

  Slovenski planinski muzej Mojstrana 
 
Obiskovalci skozi zgodbo podoživijo začetke 

planinstva, najpomembnejša delovanja Slovencev v 

njem ter razvoj planinstva in gorništva pri nas. 

Zgodba popelje obiskovalce od samega vznožja do 

vrha in sestopa z gore. Muzej, ki je pomočjo 

evropskega prispevka postal pomemben ne le za 

Mojstrano, ampak za celotno Slovenijo.  

Del te zgodbe in doživetij so v soboto prikazali tudi 

vsem obiskovalcem muzeja, ki ga ne bi bilo brez 

prispevka iz Evropskih sredstev.  Ob odličnem 

vodenju skozi stalno razstavo Vzpon na goro, 

planinski ustvarjalni delavnici Aljažev stolp, ogledu 

filma o Aljaževem stolpu in predavanju z alpinistom 

in himalajcem Vikijem Grošljem so obiskovalci za 

kratek čas postali del planinske zgodbe.  

Število obiskovalcev: 250 
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Okvirna vrednost projekta: 2,9 milijona EUR 
Okviren EU prispevek: 1,5 milijona EUR 
 
   Planinski dom na Zelenici (1536 m) 
 
 Pester program v Planinskem domu na Zelenici je privabil več kot 300 

obiskovalcev, ki so uživali v pohodniškem duhu in medsebojnem druženju. 

 
 

Okvirna vrednost projekta: 76.000 EUR 
Okviren EU prispevek: 42.000 EUR 
 

REPORTAŽE 
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 Mozirska koča na Golteh (1356 m) 
 
Navkljub ne najboljšim vremenskim 
razmeram je kočo obiskalo in spoznalo 
30 obiskovalcev.  
 
Za vse, ki so prišli, je bilo dobro 
poskrbeljno s toplim čajem, medom in 
promocijski materialom. 

 
Vrednost projekta: 86.000 
EUR 

 

Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m) 
Vreme sicer obiskovalcem ni bilo najbolj naklonjeno, 

vendar sta dober štrudelj in prijetna družba oskrbnika 

privabila 130 vztrajnih pohodnikov. V zloženkah so dobili 

idejo za naslednji pohod. 

 

Aljažev dom v vratih (1015 m) 
 
V lepotah prekrasne doline 
Vrat je ob obisku Alježevega 
doma uživalo 50 obiskovalcev. 

 

 

 Dom na Lubniku (1025 m) 
Na domu je ob zvokih 
harmonike Franca Tavčarja 
uživalo 250 obiskovalcev, ki so z 
veseljem popili topel čaj z 
medom in si nadeli promocijsko 
večnamensko kapo. 

Vrednost projekta: 134.000 EUR 

 
 Koča pod Bogatinom 

(1513 m) 
Zaradi višje ležeče 
koče in slabšega 
vremena so kočo 
obiskali le 
najpogumnejši. 

 

EU prispevek: 47.000 EUR 

 

Vrednost projekta: 65.000 EUR 

Planinska koča na 
Uskovnici (1154 m) 
 
Z odličnim planinskim 
čajem se je okrepčalo 
80 planincev. 
 

Vrednost projekta: 37.000 EUR 

 Dom na Uršlji gori (1680 m) 
 
Sto obikovalcev si je z zanimanjem 
ogledalo prenovljeno kočo in spilo 
brezplačen topel čaj z medom. 

 

Vrednost projekta: 52.000 EUR 

Dom na Menini planini (1453 m) 
V domu so gostili mlade, ki so imeli 
tečaj orientacije. Tekom dneva pa se je 
zvrstila pisana druščina  obiskovalcev 
od motoristov, jadralnih padalcev, 
pastirjev in planincev. Vsega skupaj je 
dom obiskalo 83 obiskovalcev. 

 

Domžalski dom na Mali planini (1534 m) 
Ob toplem čaju z medom se je pogrelo 60 obiskovalcev, ki so z 
veseljem tudi prisluhnili informacijam o samem projektu Dnevi 
odprtih vrat - EU PROJEKT,  MOJ PROJEKT. 

Vrednost projekta: 31.000 EUR 

EU prispevek: 62.000 EUR 

 

Vrednost projekta: 146.000 EUR 

 
EU prispevek: 81.000 EUR 

 

EU prispevek: 35.000 EUR 

 

EU prispevek: 19.000 EUR 

 
Vrednost projekta: 100.000 EUR 

 
EU prispevek: 55.000 EUR 

 

EU prispevek: 28.000 EUR 

 

EU prispevek: 17.000 EUR 

 
Vrednost projekta: 80.000 EUR 

 
EU prispevek: 41.000 EUR 
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 

  Nordijski center Planica  
 
 
 

Center za smučarske skoke in polete Planica ter Center za smučarske teke 

Ministrica Alenka Smerkolj je uradno odprla »zipline« v Planici.  
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Okvirna vrednost projekta: 47,4 milijona EUR 
Okviren EU prispevek: 33,7 milijona EUR 
 
 

 Dvorana Podčetrtek  
 
 
 Nova večnamenska športna dvorana za dopolnitev in zaokrožitev trenda intenzivnega 

turističnega razvoja in ponudbe 
Dan odprtih vrat se je pričel pred poldnevom s športnimi aktivnostmi za vse generacije. 

Obiskovalci so se lahko pomerili v številnih športih, od košarke, nogometa, badmintona, 

namiznega tenisa, plezanja, karateja, squasha, najmlajši so se lahko udeležili delavnic. 

Prireditev so popestrili tudi kolesarji, ki so se ob odprtju kolesarske ceste Rogaška Slatina-

Podčetrtek podali na panoramsko vožnjo do dvorane v Podčetrtku. Na stojnicah so domači 

ponudniki ponujali domače izdelke, pripravljena je bila tudi pogostitev. Opoldne so na oder 

stopili člani Ansambla Toplar, ki so zbrane zabavali do nastopa najpopularnejšega otroškega TV 

junaka Ribiča Pepeta. Ribič Pepe je tudi tokrat očaral najmlajše, skupaj so prepevali, se igrali, 

plesali in risali. Do konca prireditve je goste zabaval Ansambel Toplar. 

Število obiskovalcev: 800 

  

Vzdušje je bilo zelo prijetno, prireditve se je udeležilo zelo veliko število otrok s starši. 

 

Okvirna vrednost projekta:  
3,9 milojonov EUR 
Okviren EU prispevek:  
1,3 milijona EUR 
 

REPORTAŽE 

 

Park Zelenega krasa  
 
 
Razgibani pohodi skozi Lož, Pivko, Ilirsko Bistrico, Postojno in Rakov Škocjan so privabili 70 udeležencev.  

 

Okvirna vrednost projekta:  242.000 EU    Okviren EU prispevek:  206.000 EUR 
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 

Obnova in rekonstrukcija veslaškega centra ter ciljne regatne arene 
Zaka na Bledu, rekonstrukcija in dozidava čolnarne v grajskem 
kopališču, posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 
ter celovita ureditev Starega jedra Grad  
Pričetek blejske dogodivščine se je za 55 obiskovalcev pričel z rezino 
kremšnite, nadaljeval z vožnjo v vlakcu do starega mestnega jedra, 
sledil je sprehod z veslanjem do otočka. Zaključno dejanje dogodivščine 
je bil obisk gradu z ogledom grajske tiskarne, kjer so obiskovalci dobili 
spominski odtis. Celoten dan je potekal v odličnem vzdušju tako otrok 
kot starejših. 
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Okvirna vrednost projekta: 9,7 milojona EUR 
Okviren EU prispevek: 7,1 milijona EUR 
 
   Pot miru – muzej na prostem Kolovrat  

 
 
 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana  

Slikovitemu opisu dogajanja v vojnem času po Poti miru je prisostvovalo 80 obiskovalcev. Po 
zaključenem vodenju je vse obiskovalce pričakalo kosilo v slogu »vojaške kuhinje« - primorska 
jota v vojaških menažkah.  

Okvirna vrednost projekta:  milijon EUR  
Okviren EU prispevek: 853.000 EUR 
 
 

REPORTAŽE 

 

 Mestna muzejska zbirka Črnomelj  
 
 

 Uresničitev več kot šest desetletij starih načrtov in želja po vzpostavitvi primernega prikaza bogate 
preteklosti osrednje belokranjske naselbine 
Ustvarjalne delavnice so pritegnile najmlajše k ustvarjanju nakita in glinene posode, medtem ko je za 
zabavo poskrbel čarovnik Jani, s katerim so lahko tudi čarali. Predavatelj dr. Janez Dular pa je pritegnil 
obiskovalce z izjemno zanimivim predavanjem o Dolenjski in Beli krajini v železni dobi. 

Okvirna vrednost projekta:  
1,1 miljona EUR 
Okviren EU prispevek:  
936.000 EUR 
 

  

  

http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
REPORTAŽE 

   Geopark Karavanke  
  
 
 

Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto, ki je postal del Evropske in 
Globalne mreže geoparkov pod okriljem organizacije Unesco 
Pozitvni vtisi in zadovoljstvo na obrazih 180 obiskovalcev, ki so bodisi s kolesom bodisi z 
vlakom raziskovali podzemlje Pece. 

 

 

Okvirna vrednost projekta:  2,5 milijona EUR  
Okviren EU prispevek: 2,1 milijona EUR 
 
 

 Park Škocjanske jame  
 
 

Vlaganja v turistično infrastrukturo Parka Škocjanske jame, obnova turističnih poti v 
Tihi ter Šumeči jami in Veliki dolini v Škocjanskih jamah ter prenova sprejemnega 
centra v Matavunu 
V lepotah Škocjanskih jam je uživalo 130 obiskovalcev. Povratku iz jam je sledila 
pogostitev in delavnica na temo izdelovanja valilnic za netopirje in gnezdilnic za ptice. 
Otroci so uživali, veselo zabijali žeblje in naredili 40 gnezdilnic. 
 

www.eskladi.si 
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Okvirna vrednost projekta:  5 milijonov EUR  
Okviren EU prispevek: 3,5 milijona EUR 
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
REPORTAŽE 

 
Ureditev informacijskega centra Krajinski park Strunjan, ozaveščanje o podnebnih 
spremembah in upravljanje zavarovanih območij ter ekološko trajnostno vrednotenje 
solin med Italijo in Slovenijo 
V poučnem ogledu je 80 obiskovalcev spoznavalo čare solinarstva v Strunjanu. Otroci 
so medtem uživali v risanju s soljo. Sledila je pogostitev s pristnimi primorskimi jedmi. 
Za prijetno glasbeno vzdušje je poskrbel kantavtor in poustvarjalec istrske glasbene 
kulturne dediščine Rudi Bučar.  

 

Okvirna vrednost projekta: 4,6 milijonaEUR  
Okviren EU prispevek: 3,9 milijona EUR 
 
  Arheološki park Emona  

  
 
 

 

Okvirna vrednost projekta:  941.000 EUR  
Okviren EU prispevek: 800.000 EUR 
 
 

Prenova arheoloških parkov Rimski zid, Emonska hiša in Zgodnjekrščansko središče, 
nova muzejska predstavitev iEmona ter izdelava načrta upravljanja Arheološkega 
parka Emona  
Po krožni poti Arheološkega parka je 45 obiskovalcev od najmlajših pa do najstarejših 
stopalo in uživalo po poteh antične Emone. 

 Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta  
 
 
 
 

Krepitev raziskovalne in razvojne dejavnosti ter povečanje konkurenčnosti Slovenije 
Najzmogljivejši mikroskop v tem delu Evrope, kemijski eksperimenti, predstavitev 
gradnje inštituta so privabili 75 obiskovalcev, ki so se veselili novega znanja.  

 

Okvirna vrednost projekta:  9,9 milijona EUR  
Okviren EU prispevek: 6,7 milijona EUR 
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
REPORTAŽE 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  - Urad RS za meroslovje                                                            
 
 
 

13 projektov posodobitve infrastrukture meroslovnega sistema 
Znani imitator Jure Godler je s svojim povezovanjem in hudomušnimi vložki popestril 
svet meritev za 57 udeležencev, ki so z zanimanjem poslušali predstavitve različnih 
projektov s področja posodobitve infrastrukture meroslovnega sistema. 

 

Okvirna vrednost projekta: 3 milijone EUR  
Okviren EU prispevek: 2,5 milijona EUR 
 
  LQ CELIAC  

 
 

Izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem območju med 
Slovenijo in Madžarsko 
V Europarku Maribor so se obiskovalci lahko testirali na celiakijo, poskusili hrano brez 
glutena in pridobivali koristne informacije o celiakiji. Stojnico je tekom dneva obiskalo 
200 obiskovalcev, od tega se jih je polovica testirala. 

 

Okvirna vrednost projekta: 627.000 EUR  
Okviren EU prispevek: 524.000 EUR 
 
  Lutkovno gledališče Maribor  
 
 
Obnova minoritskega samostana na Lentu, v katerega se je umestilo lutkovno 
gledališče 
Otroci so skupaj s starši uživali v predstavah Volk in lakota. Tekom dneva pa so potekali 
ogledi lutkovnega gledališča, ki je enkratno umeščen v zgradbo minoritskega 
samostana. Lutkovno gledališče je napolnilo 250 otrok in staršev. 

 

Okvirna vrednost projekta: 14,2 milijona EUR  
Okviren EU prispevek: 6,4 milijona EUR 
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
REPORTAŽE 

 Rokodelska akademija  
 
 
 

Spoznavanje in učenje lepot lončarstva ter pletarstva je zlahka osvojilo 125 obiskovalcev, ki 
so poskusili svoje spretnosti in domišljijo pri stvaritvi skodelic, lončkov,... Za kulinarične 
dobrote so poskrebli dijaki iz Srednje šole za gostinstvo in turizem iz Radencev. V 
popldanskem času je obiskovalce zabaval glasbeni nastop Tadeja Vesenjaka in Marka 
Kočarja. 

 

Okvirna vrednost projekta: milijon EUR  
Okviren EU prispevek: 846.000 EUR 
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 Urgentni center Murska Sobota  
 
 
 

Povečanje hitrosti, učinkovitosti in kakovosti obravnave nujnih medicinskih primerov 
v Pomurski statistični regiji 
Osemsto obiskovalcev različnih starostnih skupin, od najmanjših, ki so jih spremljali 
starši ali stari starši do predstavnikov srednje in starejše generacije so si z velikim 
zanimanjem ogledali nove prostore Urgentnega centra ter se seznanili z dejavnostjo 
slednjega. Poleg tega so zaposleni ves čas prireditve izvajali meritve krvnega sladkorja, 
krvnega tlaka, gleženjskega indeksa in izvajali zdravstveno vzgojno delo. Na stojnicah so 
posredovali informacije o: EU projektih, e-triaži, donorski dejavnosti, nukleolizi, higieni 
rok, kjer so obiskovalci imeli možnost s pomočjo didaktičnega pripomočka preveriti 
doslednost razkuževanje rok. Prav tako je bilo zaznati velik interes za izvajanje 
temeljnih postopkov oživljanja, kjer so zaposleni v simulacijskem centru teoretično in 
praktično prikazali temeljne postopke oživljanja. Zainteresirani so se v manjših 
skupinah udeležili najprej teoretičnega predavanja, potem pa so skupaj z zaposlenimi 
praktično utrjevali temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.  
 Okvirna vrednost projekta: 6,3 milijona EUR  

Okviren EU prispevek: 3,7 milijona EUR 
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Skupna revitalizacija za trajnostno rabo urbanih gozdov 
Predstavitve projekta na Krekovem trgu v Celju so potekale dva dni in se končale s 
slavnostnim odprtjem hišice na drevesu, kamor so se povzpeli najbolj neučakani – 
otroci. Poleg hišice na drevesu so zgradili tudi otroško igrišče in telovadne 
naprave v Mestnem gozdu ob robu Celja.  V obeh dneh se je s projektom 
seznanilo 600 obiskovalcev.  
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 Gozdovi za mesta  
 
 
 

Okvirna vrednost projekta: 373.000 EUR  
Okviren EU prispevek: 315.000 EUR 
 
 

   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
REPORTAŽE 

 Grad Rajhenburg  
 
 

Celostna prenova gradu Rajhenburg v Brestanici 
Grajski program je z zlatolaskinimi delavnicami, plesom in plezanjem akrobatov 
navdušil več kot 150 obiskovalcev. Dan se je zaključil z večernim koncertom Evropsko-
orientaslki dialog v glasbi 16. in 17. stoletja. 

 

Okvirna vrednost projekta: 5 milijonov EUR  
Okviren EU prispevek: 2,5 milijona EUR 
 
 
 Mladinski center in hotel Trbovlje  
 
 
 

 

Okvirna vrednost projekta:  milijon EUR  
Okviren EU prispevek: 510.000 EUR 
 
 

Raznovrsten program za mlade in širšo lokalno skupnost  
Delavnica z droni, zabava v sproščenem vzdušju s stand up komičarko Martino Ipša in 
predstavitve različnih programov Mladinskega centra Trbovlje so privabili 130 
obiskovalcev. 
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              Neposredne potrditve projektov 
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Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade 

in Kohezijski sklad, je izdala naslednje odločitve o finančni podpori projektom:  

2007–2013 
»Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih«:  za projekt bo Evropska unija  prispevala 170.000 

evrov iz Evropskega socialnega sklada. 

V okviru sofinanciranega projekta želijo ugotoviti, kako srednje poklicne in strokovne šole odkrivajo in upoštevajo individualne razlike med 

posamezniki ter s pomočjo katerih metod, pristopov ter organizacije dela razvijajo potenciale posameznikov. 

Več informacij. 

 

»Rekonstrukcije mostov na državnih cestah«: za rekonstrukcijo desetih mostov oz. premostitvenih objektov v vrednosti skoraj 5 

milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,5 milijona evrov. 

V okviru projekta je oziroma bo rekonstruiranih desetih mostov oz. premostitvenih objektov, ki so bili dotrajani in poškodovani do te mere, 

da so predstavljali nevarnost za varno odvijanje prometa. 

Več informacij. 

 

»Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin«: za sanacijo in ponovno vzpostavitev delovanja žičniških naprav na edinem visokogorskem 

smučišču v Sloveniji in ponoven zagon smučišča Kanin bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,8 milijona evrov. 

Osnovni namen projekta je izboljšanje infrastrukturnih pogojev za pospešen razvoj turistične dejavnosti na območju občine Bovec. Izvedba 

projekta bo omogočila razširitev, popestritev in dvig kakovosti turistične ponudbe na bovškem in celotni Severno Primorski regiji.  

Več informacij. 

 

»Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev IV«: za projekt bo Evropska unija prispevala 173.000 evrov iz 

Evropskega socialnega sklada. 

Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev IV je namenjeno krepitvi kolektivnega opolnomočenja ravnateljev 

za vodenje, distribuirano vodenje ter podporo upravljanju in pedagoškemu vodenju. 

Več informacij. 

 

»Zagotovitev dodatnih površin za izvedbo programov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v 

Mariboru«: za projekt v vrednosti 1,9 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 572 tisoč evrov. 

Projekt bo pripomogel k izboljšanju pogojev za izvajanje raziskovalne dejavnosti fakultete, nudil nove zaposlitvene možnosti,  hkrati pa 

posredno prispeval tudi h krepitvi študijske dejavnosti. 

Več informacij. 

 

2014–2020  
»Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop«, ki bo na tem območju zagotovila varno in zdravo oskrbo s pitno vodo. Za projekt v 

vrednosti 10,7 milijona evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala 6,2 milijona evrov. 

Naložba je namenjena reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in 

Škofljica.  

Več informacij. 

 

»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo na tem območju zagotovila dolgoročno varno 

oskrbo s pitno vodo. Za projekt v vrednosti 22,3 milijona evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala skoraj 13 milijonov 

evrov. 

Naložba bo zagotovila dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo na območju občin Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. 

Več informacij. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-spodbujanje-motiviranih-dobro-usposobljenih-in-fleksibilnih-mladih-iskalcev-zaposlitve
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-rekonstrukcijo-desetih-mostov-na-drzavnih-cestah
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-smucisce-kanin
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-vsezivljenjsko-ucenje-ravnateljev
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-fakulteti-za-gradbenistvo-prometno-inzenirstvo-in-arhitekturo-univerze-v-mariboru
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-fakulteti-za-gradbenistvo-prometno-inzenirstvo-in-arhitekturo-univerze-v-mariboru
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-201420132020-za-projekt-oskrbe-s-pitno-vodo-na-obmocju-ljubljanice
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-201420132020-za-projekt-oskrbe-s-pitno-vodo-na-obmocju-ljubljanice
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-201420132020-za-vodovodni-sistem-na-obmocju-osrednje-dolenjske
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-201420132020-za-vodovodni-sistem-na-obmocju-osrednje-dolenjske
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 Jamstvo za mlade 

 
Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim 

omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.  

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj. 

 

Aktualni razpisi ETS 
          Pregled razpisov transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 

 

Aktualni razpisi ESS 
          

www.eu-skladi.si 

Prvi razpis je odprt med 1. 9. in 2. 11. 2015 na spletni strani programa MED: http://interreg-med.eu/en/home/. Njegova 

vrednost je 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev IPA, ki bodo 

namenjena naslednjim prioritetam: 

1: Krepitev inovacijskih zmožnosti; 

2: spodbuda nizkoogljičnim strategijam ter 

3: varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih virov 

 

 

 

Interreg Mediteran 

 

Program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 

 

 

  Na temo prvega razpisa programa Interreg Podonavje 2014–2020 bo potekal Nacionalni informativni dan v Sloveniji, 7.   

oktobra 2015 v Hotelu Slon, Slovenska 34, Ljubljana. 

Več o razpisu na povezavi. 

 

http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6046/642c130fb608d1ffd9e3da3bb2198c92/
http://www.eu-skladi.si/
http://interreg-med.eu/en/home/
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call
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Obvestila 
lala Mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu, 3. november 2015, Brdo pri Kranju 

Več informacij in prijave na naslednji povezavi.  

Lepo vabljeni! 

Nova platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

 Aktualne novice v izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki IO, 

obveščanja o novostih s področja IO, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih. 

Več informacij na povezavi. 

 Informativni dan za Obzorje 2020: Delovni programi 2016-2017 
 
Informativni dan bo potekal 9. in 12. oktobra 2015 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A. 
 
Podrobneje o programu in prijave na naslednji povezavi. 

Seminar o pripravi celostne prometne strategije 

Zaradi potreb javnega razpisa za izdelavo Celostnih prometnih strategij (CPS) bo ponovno organiziran Seminar o pripravi CPS, ki 

bo potekal v ponedeljek, 19. 10. in torek, 20. 10. 2015 v prostorih Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana. 

 

Usposabljanje je namenjeno izključno bodočim izdelovalcem CPS, predvsem podjetjem in ustanovam, ki se ukvarjajo s strateškim 

prometnim in prostorskim načrtovanjem, ki bodo predložili ustrezne reference ter se niso udeležili prejšnjih seminarjev oktobra 

2014 in junija 2015. Število razpoložljivih mest na seminarju je zaradi interaktivnega dela omejeno na največ 30. Potrdilo, 

pridobljeno na usposabljanju, bo referenca projektne skupine za izdelavo CPS v okviru javnega razpisa za sofinancirane operacije 

»Celostne prometne strategije«. 

Prijave sprejemajo na e-prijavnici do četrtka, 15. 10. 2015, do 12:00. 

PROGRAM 

PRIJAVNICA 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ebm.si/p/circonf/
https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.gzs.si/Dogodki/informativni-dan-obzorje-2020
http://www.trajnostnamobilnost.si/Portals/0/dogodki/102015_CPS_3/10-2015_Program.pdf?timestamp=1443689640244
http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/sistem/prijave/prijavenove2.aspx


Finančni instrumenti 

Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so 

finančni instrumenti si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592. Več informacij pa lahko 

pridobite na platformi https://www.fi-compass.eu/. 

Nova celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  

 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček 

celostne grafične podobe pa najdete tukaj.  

 

Izboljšanje kakovosti zraka v mestih 

 
Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije 

na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.  

 Vodnik po financiranju EU za začetnike 

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim. 

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, 

predvsem pa pojasni kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.): 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl. 

   9/2015 

         14 

Obvestila 
lala Prenovljena spletna stran www.eu-skladi.si 

S 1. avgustom je zaživela spletna stran www.eu-skladi.si v prenovljeni podobi. Vaše pohvale, kritike, komentarje lahko pošljete 

na info.svrk@gov.si. 

Vabljeni k ogledu! 

Interact – program medregionalnega sodelovanja 

Evropska komisija je sprejela nov program medregionalnega sodelovanja (Interact) med državami članicami EU ter Norveško in 

Švico. Program, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejel 40 milijonov evrov, bo vozlišče znanja za izmenjavo 

informacij, najboljših praks in skupnih pobud.  

Podrobneje na naslednji povezavi. 

Kompetenčni center trgovine na debelo 

Predstavitev dela v okviru projekta Kompetenčni center trgovine na debelo.  

Več na videu https://www.youtube.com/watch?v=6w3fOPsXvr0&feature=youtu.be 

www.eu-skladi.si 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih 

tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobeneje na: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm 

 

https://vimeo.com/116960592
http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://www.eu-skladi.si/
mailto:info.svrk@gov.si
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-komisija-je-sprejela-nov-program-medregionalnega-sodelovanja-interact
https://www.youtube.com/watch?v=6w3fOPsXvr0&feature=youtu.be
http://www.eu-skladi.si/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
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Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so dostopni prek: 

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

 

Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti, 
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike 
pa so na voljo v arhivu oddaj.  

 Razpisi EKSRP in ESPR  

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem 

povezanih instrumentov EU 

 
 Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče 

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

 Dokument je dostopen tukaj. 

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve,  se nahajajo na naslednji povezavi. 

Panorama pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  

 

Več si lahko preberete tukaj v novi jesenski številki. 

 

 

 Obvestila 
lala Večletni finančni okvir za različne programe 

EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim upravičencem 

kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.  

Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko 

preberete tukaj. 

Oddaja prava ideja   

http://www.eu-skladi.si/
http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/javni-razpisi
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ribistvo/aktualno/javni_razpisi_za_ukrepe_v_okviru_evropskega_sklada_za_ribistvo/
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag54/mag54_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm


 

 

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek   

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

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

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

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

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Prijetno branje 
vam želimo! 

Obvestila 
lala 

http://www.eu-skladi.si/
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si

