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    EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
Številni projekti, financirani iz evropskih in nacionalnih sredstev v obdobju 2007–2013 so izboljšali življenje slovenskih 

državljanov. 

Priložnosti z novimi evropskimi sredstvi v višini 4,1 milijarde iz vseh strukturnih in investicijskih skladov so zopet na voljo v 

obdobju 2014–2020, kjer so dobro pripravljeni projekti ključ do njihove uspešne in učinkovite porabe. 
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DOSEŽKI EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  V SLOVENIJI V OBDOBJU 2007–2013  

Povezava na spletno stran. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/dokumenti/dosezki.pdf
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 

  Slovenski planinski muzej, 19. september                                                    Več o dogodku 
 
Predstavitev pomembnejših zgodovinskih in aktualnih dogodkov s področja planinstva, slovenskega planinskega sveta ter 
najpomembnejšega delovanja Slovencev v njem 
Planinstvo in gorništvo v Sloveniji ne predstavlja samo najbolj razširjeno športno-rekreativno dejavnost, pač pa je del slovenske 
nacionalne identitete, saj segajo začetki organiziranega planinstva v čase narodno-zavednega boja proti nemški prevladi v 
slovenskih gorah. Skozi stoletja so organizacije, ki so na tem področju delovale, vzpostavile in na raven ostalih alpskih narodov 
razvile številne dejavnosti od gradnje planinskih koč, gorskega reševanja, vrhunskega alpinizma, vzgoje mladih, varstva gorske 
narave, izdaje zemljevidov in številnih priročnikov za varnejše gibanje v gorah. Še posebno mesto pa ima tako imenovana 
planinska kultura, ki poleg izdaje najstarejše slovenske revije Planinski vestnik obsega tudi številne izdaje leposlovnih in 
strokovnih knjig, filmov in drugega gradiva. Vsa ta dejavnost je predstavljena v okviru stalne razstave v novozgrajeni stavbi 
Slovenskega planinskega muzeja, ki jo dopolnjujejo občasne tematske razstave, ki še dodatno orišejo pomembnejše zgodovinske 
ali aktualne dogodke s področja planinstva. Ob ogledu razstav in uvodnega filma, ki obiskovalcem muzeja predstavi slovenski 
planinski svet in najpomembnejše delovanje Slovencev v njem, pa tudi v gorstvih po svetu, imajo obiskovalci možnost, da 
interaktivno sodelujejo pri spoznavanju vsebine muzeja. S Slovenskim planinskim muzejem je dostojno predstavljeno 
zgodovinsko in aktualno dogajanje Slovencev na področju planinstva in gorništva, še posebej vrhunskega alpinizma, hkrati pa 
muzej pomembno prispeva k obisku Mojstrane kot manj razvitega kraja sicer bolj turistične občine Kranjska Gora. Z organizacijo 
tematskih večerov ter pestrim pedagoškim programom muzej pomembno prispeva tudi h kulturno-družabnemu življenju v 
širšem območju. 
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 Lokacija: Mojstrana 
 
Dan odprtih vrat Planinskega muzeja Mojstrana  
 
Planinska ustvarjalnica Aljažev stop 
 
Film: Zgodovina Aljaževega stolpa »Ta pleh ima dušo« 
 
Predavanje in pogovor z alpinistom in himalajcem  

Vikijem Grošljem 
 

Okvirna vrednost projekta: 2,9 milijona EUR 
Okviren EU prispevek: 1,5 milijona EUR 
 
   Planinski dom na Zelenici, 19. september                                                  Več o dogodku 
 
 Obnova kuhinje in gostinskega dela v Koči na Zelenici 

Dom na Zelenici (1536 m) je planinska postojanka, ki stoji na Zeleniškem 
sedlu med obmejnim grebenom Na Možeh na severu in ostenjem 
Begunjščice na jugu. Območje Zelenice je znano zimskošportno središče. 
V okviru projekta so obnovili kuhinjo in gostinski del. Pred tem v domu ni 
bila možna priprava hrane, posledično pa ni bilo možno izvajati 
nastanitvene dejavnosti. Z naložbo so dobili celostno gostinsko ponudbo, 
ki predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj koče v smeri gorniškega učnega 
centra. Turistična ponudba je tako v skladu z zahtevami in pričakovanji 
obiskovalcev, kar se kaže tudi v njihovem povečanem številu.   

 
 

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

Lokacija: Planinski dom na Zelenici 
 
Svečano odprtje dveh učnih »Ferat« 
Družabne igre za mlade planinke in planince 
Prikaz helikopterskega  reševanja ponesrečenca iz stene 
 

NA KATERI DOGODEK NAJ GREM? 

http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/slovenski-planinski-muzej-1
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/slovenski-planinski-muzej-1
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/planinski-dom-na-zelenici
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 

  Vabljeni na čaj z medom na naslednjih postojankah, 19. september                                            
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 Mozirska koča na Golteh (1356 m) 
Prvo Mozirsko kočo so zgradili leta 1896, v letu 2011 
pa je bila s pomočjo evropskih sredstev temeljito 
obnovljena. V dveh gostinskih prostorih je sedaj 70 
sedežev, na terasi še 40; v 19 pa je prostora za 50 
gornikov. Koča ima centralno ogrevanje in je odprta 
preko celega leta. 

 
Vrednost projekta: 86.000 EUR 

 

Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m) 
Planinsko postojanko so večkrat obnavljali, nazadnje leta 2010 s 
pomočjo evropskih sredstev. V okviru projekta so zgradili čistilno 
napravo, centralno ogrevanje, obnovili sobe v nadstropju, 
povečali kuhinjo in shrambo ter zamenjali vsa stara okna. Z 
naložbo se je bistveno povečal obisk postojanke, v kateri se sedaj 
lahko izvajajo različne aktivnosti.  
 

Aljažev dom v vratih (1015 m) 
V okviru rekonstrukcije doma je bila izvedena zamenjava kritine, 
obnovljena kuhinja s pripadajočo opremo, točilnica in klet, 
vgrajeno tovorno dvigalo za transport pijače in živil iz kletnih 
prostorov ter urejeno zbiranje deževnice za uporabo v sanitarne 
namene. 

 

 

 Dom na Lubniku (1025 m) 
Obnova doma, ki je vključevala spalne prostore, 
restavracijo, pohištvo, elektro in vodno napeljavo, 
gretje, teraso in čistilno napravo. Skrbnikom je tako 
omogočeno, da so iz sezonskega prešli na celoletno 
obratovanje. 

Vrednost projekta: 134.000 EUR 

 
 Koča pod Bogatinom (1513 m) 

Naložba v novo čistilno napravo za odpadne vode je 
bila uspešno zaključena julija 2011, že istega leta pa 
so presegli načrtovan promet. S tem projektom se je 
izboljšalo počutje obiskovalcev in olajšalo delo 
oskrbnikov. 

 

EU prispevek: 47.000 EUR 

 

Vrednost projekta: 65.000 EUR 

Planinska koča na Uskovnici (1154 m) 
Leta 2010 so zgradili čistilno napravo za odpadne 
vode, s katero sedaj učinkovito skrbijo za 
zmanjšanje neugodnih vplivov odpadnih vod iz 
planinskega objekta na vire dragocene pitne vode.  

 

Vrednost projekta: 37.000 EUR 

 Dom na Uršlji gori (1680 m) 
V okviru projekta so posodobili kopalnico, zamenjali 
točilni pult, mize in stole, naredili demit fasado, 
azbestno kritino pa zamenjali s trapezno pločevino. S 
tem so prispevali k čistosti okolja, varčevanju z 
energijo, ohranitvi kulturne dediščine in seveda 
dobremu počutju vseh planincev.  

 Vrednost projekta: 52.000 EUR 

 Dom na Menini planini 
Projekt je zajemal obnovo namestitvenih in 
gostinskih delov ter ekološko sanacijo 
postojanke z menjavo oken in nadgradnjo 
fotovoltaičnega sistema. Pripomogel je k 
izboljšanju nastanitvenih pogojev za obiskovalce 
in povečanju števila nočitev.  
 

 

Domžalski dom na Mali planini (1534 m) 
V okviru prenove so posodobili del Domžalskega doma na Mali 
planini, pridobili bivalni prostor s sanitarijami za oskrbnika, 
uredili sobe za obiskovalce in skupna ležišča, sanitarije in 
kopalnice za goste, povečali možnosti zajema in rabe padavinske 
vode, rešili čiščenje odpadnih vod in izboljšali toplotno izolacijo 
objekta. 

 

 

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 

 

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


 

 

 

 

 

   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 

  Nordijski center Planica, 19. september                                                     Več o dogodku 
 
 
 

Center za smučarske skoke in polete Planica ter Center za smučarske teke 
Projekt Nordijski center Planica zajema obnovo in opremo skakalnic ter zgraditev 
tekaškega stadiona in spremljevalnega objekta za tekaške proge. V njegovem 
okviru bodo urejeni še sistem za umetno zasneževanje, žičnice, 
atletskonogometni stadion, kolesarske in sprehajalne poti, park kulturne 
dediščine, informacijski prostor z gostinskim lokalom, zagotovljene pa bo tudi 
kakovostne turistične in športne storitve. Obnovljena kulturna in tehnična 
dediščina ter dograditev sodobnega nordijskega centra omogočata ohranjanje 
tradicije prireditev v Planici na eni strani in ustvarjata podlago za razširjeno 
športno turistično ponudbo Kranjske Gore, Gornjesavske doline in Slovenije na 
drugi. Celovita ureditev Planice bo zagotovila tudi nova delovna mesta, ki jih bo 
zahtevala tako povečana športno-rekreativna in turistična dejavnost, ki se bo 
odvijala vse leto in privabila večje število obiskovalcev Planice, kar bo spodbudilo 
dodatni razvoj celotne Zgornjesavske doline. 
K razširjanju športno-turistične ponudbe Kranjske gore spada tudi spust po 
jeklenici z vrha letalnice v Planici. S tem se bodo obiskovalci na varen način 

približali občutkom, ki jih skakalec doživi pri letenju na smučeh. Prihodek od 
spustov bo namenjen pripravi in vzdrževanju tekaških prog.  
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Lokacija: Planica 

Dan odprtih vrat Nordijskega centra Planica in možnost spustov po jeklenici 

 
 

Okvirna vrednost projekta: 47,4 milijona EUR 
Okviren EU prispevek: 33,7 milijona EUR 
 
 

 Dvorana Podčetrtek, 19. september                                                            Več o dogodku 
 
 
 Nova večnamenska športna dvorana za dopolnitev in zaokrožitev trenda intenzivnega 

turističnega razvoja in ponudbe 
Nova večnamenska športna dvorana je s svojo izgradnjo in kasnejšo celovito ponudbo različnih 
športno-rekreativnih in spremljajočih površin močno dopolnila in zaokrožila trend intenzivnega 
turističnega razvoja in ponudbe, omogočila večje vadbene in tekmovalne možnosti za različne 
ciljne skupine obiskovalcev (športnih tekmovalnih ekip, posameznih tekmovalcev, osnovnih in 
srednjih šol, skupin  gostov – obiskovalcev itd.), in dodala možnosti ustvarjanja novih 
prihodkov z vključevanjem športne in druge turistične ponudbe (nastanitvene zmogljivosti, 
wellness centra in drugih) v celovit turistični produkt tega območja. Uporablja se tudi kot 
prireditveni prostor za kulturne in druge prireditve. 

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

Lokacija: Podčetrtek 
Športni turnir: badminton, košarka, namizni tenis, squash in plezanje na umetni 

plezalni steni ter druženje z Ribičem Pepetom 

NA KATERI DOGODEK NAJ GREM? 

  Park Zelenega krasa, 19. september                                                            Več o dogodku 
 
 
V projektu je sodelovalo šest občin Primorsko-notranjske regije, namenjen pa je bil promociji 
turistične ponudbe regije s poudarkom na povezovanju ponudbe v integralne turistične 
proizvode in skupnih nastopih ponudnikov pod enotno tržno znamko. To so poskušali doseči z 
vzpostavitvijo turistično informacijskih centrov (TIC) v občinah, kjer še niso obstajali, 
turističnimi promocijskimi filmi, ki so prevedeni v štiri tuje jezike in na voljo v vseh centrih za 
obiskovalce ter na drugih ključnih mestih, 60 urnim izobraževanjem turističnih vodnikov, 
krajšimi izobraževanji za zaposlene v TIC-ih ter drugimi promocijskimi aktivnostmi 
(vzpostavitev turističnega portala Zeleni kras, skupni nastopi na turističnih sejmih, družabna 
igra Raziščimo Zeleni kras, turistični vodnik). Z njihovo pomočjo so poenotili krovno 
predstavitev destinacije in s tem prispevali k povečanju prepoznavnosti Zelenega krasa.  

 Lokacija: TIC v Postojni, Ilirski Bistrici, Pivki (Slovenska vas), Ložu, Cerknici in v Blokah  

Predstavitev naravne in kulturne dediščine Zelenega krasa 

 

Okvirna vrednost projekta:  
242.000 EUR 
Okviren EU prispevek:  
206.000 EUR 
 

http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/nordijski-center-planica
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/sportna-dvorana-podcetrtek
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/park-zelenega-krasa


 

 

 

 

   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 

    Veslaški center in čolnarna Bled, 19. september                                      Več o dogodku 
 
 
 
 

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  
V okviru štirih projektov so bili obnovljeni in rekonstruirani veslaški center, ciljna 
regatna arena Zaka na Bledu ter čolnarna v grajskem kopališču, posodobljeno je 
bilo informacijsko središče Triglavska roža Bled, celovito pa je bilo urejeno tudi 
Staro jedro Grad. Tako obnovljena in urejena infrastruktura pomeni odlično 
priložnost za nadaljnji razvoj turistične ponudbe Bleda kot turistične in športne 
destinacije ter prispeva k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja. 
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Okvirna vrednost projekta: 9,7 milojona EUR 
Okviren EU prispevek: 7,1 milijona EUR 
 
   Pot miru – muzej na prostem Kolovrat, 19. september                           Več o dogodku 

 
 
 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana  

V okviru projekta, ki je na slovenski strani potekal od Bovca do Komna, na italijanski strani 
pa od Vidma do Trsta, je bila obnovljena nepremična dediščina soške fronte. Uredile so se 
zgodovinske poti in muzeji na prostem, narejenega je bilo tudi veliko različnega 
promocijskega materiala. Projekt je povezal različne slovenske in italijanske partnerje, ki se 
v svojih lokalnih okoljih ukvarjajo z nepremično in premično dediščino prve svetovne vojne. 
Po zgledu Poti miru v Zgornjem Posočju je projekt pomagal pri vzpostavitvi čezmejne Poti 
miru od Alp do Jadrana, ki poleg dediščine soške fronte, povezuje tudi naravne in kulturne 
znamenitosti, območje TNP-ja, TIC-e, muzeje, turistične ponudnike itd. Domačinom projekt 
omogoča nove podjetniške priložnosti, obiskovalcem pa rekreacijo po urejenih poteh in 
nova vedenja o zgodovinskih dogodkih. Ob stoletnicah prve svetovne vojne Pot miru tako 
povezuje, promovira in razvija čezmejno turistično destinacijo, ki jo je vojna včasih delila, 
danes pa nudi številne priložnosti za razvoj turizma. 

 

Okvirna vrednost projekta:  milijon EUR  
Okviren EU prispevek: 853.000 EUR 
 
 
Lokacija: Kobarid 
Vodenje po muzeju na prostem Kolovrat z animacijo, vojaško kosilo na Kolovratu in ogled Informacijskega centra Poti miru 

 

NA KATERI DOGODEK NAJ GREM? 

 Mestna muzejska zbirka Črnomelj, 19. september                                    Več o dogodku 
 
 

 Uresničitev več kot šest desetletij starih načrtov in želja po vzpostavitvi primernega prikaza 
bogate preteklosti osrednje belokranjske naselbine 
Projekt je v degradiranem mestnem jedru starodavnega Črnomlja omogočil obnovo stavbe iz leta 
1847, kjer je bil rojen pesnik in pisatelj Miran Jarc. Vzpostavljena je bila stalna muzejska zbirka 
»Črnomelj na prepihu tisočletij«, ki prikazuje 3200 let preteklosti Črnomlja skozi arheološke 
predmete, grafične prikaze, rekonstrukcije in bogato ter zanimivo besedilo. Projekt je zajemal 
vrsto faz in opravil, od začetnih arheoloških raziskav, obnove stavbe, restavracije poslikav iz 
konca 19. stoletja in končno postavitve stalne muzejske zbirke. Gre za uresničitev več kot šest 
desetletij starih načrtov in želja po vzpostavitvi primernega prikaza bogate preteklosti osrednje 
belokranjske naselbine. Projekt je vzpostavil kulturno točko, kjer se z zanimivo preteklostjo 
Črnomlja srečajo tako domačini kakor obiskovalci mesta.  

 Lokacija: Črnomelj 
Otroška delavnica pod vodstvom slikarja Roberta Lozarja "Spoznajmo in narišimo  prazgodovinski Črnomelj"  

Predstava za najmlajše "Čarodej Jani, otroci nasme-Jani"  
Predavanje dr. Janeza Dularja "Dolenjska in Bela krajina v železni dobi"  
 

 

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

Lokacija: Bled 
Organiziran ogled z vodenjem po projektih ter  

veslaško tekmovanje v tradicionalnih lesenih čolnih do veslaških tribun z 

Janijem Klemenčičem  
 

http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/veslaski-center-in-colnarna-bled
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/pot-miru
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/mestna-muzejska-zbirka-crnomelj


 

 

 

 

 
 

   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
NA KATERI DOGODEK NAJ GREM? 

 Geopark Karavanke, 19. september                                                              Več o dogodku 
  
 
 

Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto, ki je postal del Evropske in 
Globalne mreže geoparkov pod okriljem organizacije Unesco 
Geološka zgodovina Geoparka Karavanke sega skoraj 500 milijonov let nazaj v geološko 
preteklost. Celotno območje zaznamujejo bogata rudarska, železarska in 
premogovniška tradicija, ki so narekovale razvoj območja v preteklosti. S tradicijo je 
povezan tudi sedanji način življenja in razvoj območja. Osnovo Geoparka tako 
predstavlja njegova lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi, njegove 
administrativne meje pa sledijo mejam štirinajstih Koroških občin v Sloveniji in Avstriji. 
Območje je veliko okoli 1067 m

2
, na njem pa živi okoli 53.000 prebivalcev. V okviru 

projekta so na območju Karavank med Peco in Košuto, na meji med Slovenijo in 
Avstrijo, vzpostavili čezmejni Geopark Karavanke/Karawanken in ga vključili v evropsko 
ter globalno mrežo geoparkov. Obstoječo geo turistično ponudbo so dopolnili z novimi 
vsebinami in novo infrastrukturo. Zgradili so nova Geopark info centra v Mežici in 
Železni Kapli, ki predstavljajta celotno območje z zanimivimi didaktičnimi vsebinami, ter 
postavili interpretacijske točke ob geoloških posebnostih. Zgradili so tudi dobro mrežo 
čezmejnega sodelovanja med prebivalci na različnih nivojih, tako med vrtci in šolami, 
političnimi in strokovnimi strukturami.  

 

 

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

 Odhod na podzemno kolesarjenje in odhod v rudnik z vakom 
  

  

11.00  Odhod v rudnik z vlakom 

 

 Park Škocjanske jame, 19. september                                                            Več o dogodku 
 
 

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 Parku Škocjanske jame sta se izvajala dva projekta. V okviru prvega je bila obnovljena 
turistična infrastruktura v Mahorčičevi in Mariničevi jami ter Mali dolini, prenovljeno 
poševno dvigalo v Veliki dolini ter prenovljen kulturni spomenik v Matavunu v 
Promocijsko-kongresni center. V drugem projektu je bila v celoti prenovljena turistična 
infrastruktura v osrednjem delu Škocjanskih jam, prenovljen sprejemni center v 
Matavunu ter vzpostavljena vstopno-izstopna kontrola v jamo. Oba projekta sta 
prinesla bistven napredek na različnih področjih. Pri varstvu okolja velja izpostaviti 
dejstvo, da se z novo razsvetljavo zmanjša poraba električne energije kar za 90%, večja 
pa je tudi varnost obiskovalcev in zaposlenih, saj so na novo urejene poti in ograje. 
Pomembno se je izboljšala ponudba parka, saj se obiskovalcem sedaj na voljo tudi 
obnovljena pot po Mahorčičevi in Mariničevi jami, ki je bila kar 40 let zaprta. 
Prenovljena sta tudi dva objekta – na novo je vzpostavljen Promocijsko-kongresni 
center ter prenovljen sprejemni center. Prav ta ima vodilno in povezovalno vlogo pri 

predstavitvi parka Škocjanske jame kot lokacije na Seznamu svetovne dediščine pri 

UNESCO, ostalih zavarovanih območij, Krasa in Brkinov. Z obema projektoma se je 
bistveno izboljšala sama interpretacija vseh vsebin, ki jih izvaja Park Škocjanske jame.  
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Okvirna vrednost projekta:  5 milijonov EUR  
Okviren EU prispevek: 3,5 milijona EUR 
 
 

Lokacija: Park Škocjanske jame 
Tematski ogled Škocjanskih jam, druženje na vrtu Promocijsko-kongresnega centra in ogled objekta, delavnica  izdelave valilnic in 

netopirnic za udeležence dogodka 

 

11.00  Odhod v rudnik z vlakom 

 

Goriška regija se predstavi, 18. september                                                     Več o dogodku 
 Lokacija: Nova Gorica, Bevkov trg 
 

Predstavitev projektov šestih občin Goriške regije, ki so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi, med njimi SOLUM, KUPUJMO 

GORIŠKO, TRADOMO, BIMOBIS, CROCTAL, LivingFountains in še mnogih drugih 

 

 

http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/geopark-karavanke
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/park-skocjanske-jame
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/predstavitev-projektov-goriske-regije
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
NA KATERI DOGODEK NAJ GREM? 

 Krajinski park Strunjan, 19. september                                                        Več o dogodku 
 
 
 

Ureditev informacijskega centra Krajinski park Strunjan, ozaveščanje o podnebnih 
spremembah in upravljanje zavarovanih območij ter ekološko trajnostno vrednotenje 
solin med Italijo in Slovenijo 
V Strunjanskih solinah so v okviru enega od projektov obnovili dve solinarski hiški. V eni 
je urejen center za obiskovalce, druga je namenjena solinarjem in skladišču 
solinarskega orodja, kar približa obiskovalcem delo solinarjev. Center bo pripomogel k 
revitalizaciji in zaščiti naravne in kulturne dediščine območja ter izboljšanju 
infrastrukture. V okviru drugih dveh projektov so slovenski in italijanski parki raziskovali 
in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem 
odnosu do okolja. Poleg tega so bile soline ekološko in trajnostno vrednotene, 
obnovljen pa je bil tudi most in večji del severnega nasipa med Strunjanskimi solinami 
in laguno Stjuža, kjer poteka edina sprehajalna pot.  
 

 

 Lokacija: Krajinski park Strunjan 
 Delavnica za otroke risanja s soljo, voden ogled po Krajinskem parku Strunjan 

in akustični koncert Rudija Bučarja 

  

  

11.00  Odhod v rudnik z vlakom 

 

Okvirna vrednost projekta: 4,6 milijonaEUR  
Okviren EU prispevek: 3,9 milijona EUR 
 
  Arheološki park Emona, 18. in 19. september                                             Več o dogodku 

  
 
 

 Lokacija: Ljubljana, Arheološki park Zgodnjekrščanskega središča 
 Voden ogled z dr. Bernardo Županek po krožni poti Arheološkega parka Emona 
 Cezar - uprizoritvena igra v režiji Jerneja Kobala 

  

11.00  Odhod v rudnik z vlakom 

 

 

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  
Ljubljana se ponaša z izjemno bogato arheološko dediščino in kontinuirano poselitvijo 
od prazgodovine do danes. Posebno mesto v zgodovini poselitve zaseda obdobje 
rimske Emone, kot prve urbane poselitve območja današnje Ljubljane. V okviru 
projekta so bili urejeni prostori za arheološki prikaz Emone in revitalizirani arheološki 
parki, kar je prispevalo k trajnostnemu in celostnemu ohranjanju kulturne dediščine ter 
njenemu povezovanju. Krožna pot EMONA – po rimski Ljubljani v celoto povezuje deset 
prepoznavnih točk antičnih spomenikov, ki omogočajo aktivno spoznavanje zgodovine. 
Revitalizirano arheološko dediščino so v Muzeju in galerijah mesta Ljubljana nadgradili 
z novimi popularizacijskimi programi in dogodki, namenjeni različnim javnostim.  

 

 Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta, 18. september            Več o dogodku 
 
 
 
 

Krepitev raziskovalne in razvojne dejavnosti ter povečanje konkurenčnosti Slovenije 
Projekt izgradnje Preglovega raziskovalnega centra se je začel zaradi izjemne prostorske 
stiske, saj veliko načrtovane najsodobnejše raziskovalne opreme, ki je zelo občutljiva, 
zaradi neprimerne prostorske razpoložljivosti ni bilo mogoče namestiti. Nizkoenergijska 
stavba Preglovega raziskovalnega centra je bila izredno zahteven projekt, ker v sebi 
združuje zelo različne, organizacijsko zahtevne funkcionalne enote s svojimi 
specifičnimi tehnološkimi in včasih nasprotujočimi si pogoji. Danes v najsodobnejših 
laboratorijih deluje 80 raziskovalk in raziskovalcev, v njem je nameščena tudi 
najmodernejša raziskovalna oprema, ki  je skoraj v celoti financirana z evropskimi 
sredstvi.  

 

 

 Lokacija: Ljubljana  

 Ogled najzmogljivejšega mikroskopa v tem delu Evrope, predavanje o delu v 
laboratoriju za okoljske vede in inženirstvo, predstavitev koncepta modernega 

laboratorija in prikaz različnih kemijskih eksperimentov 

 

 

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

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/krajinski-park-strunjan
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/arheoloski-park-emona
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/preglov-raziskovalni-center-kemijskega-instituta
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
NA KATERI DOGODEK NAJ GREM? 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 18. september            Več o dogodku 
  Urad RS za meroslovje                                                            
 
 
 

13 projektov posodobitve infrastrukture meroslovnega sistema 
Meroslovje je pomemben del državne infrastrukture in se tako v Sloveniji kot drugod 
po svetu sooča z zahtevnimi razvojnimi dilemami. V okviru nacionalnega meroslovnega 
sistema v Sloveniji so vzpostavljeni nacionalni etaloni na področjih fizikalnih veličin: čas 
in frekvenca, dolžina, električne veličine, ionizirajoče sevanje, masa, termodinamična 
temperatura, tlak, vlažnost, na področjih meroslovja množine snovi pa so vzpostavljeni 
nacionalni etaloni za hrano rastlinskega izvora – oljčno olje, hrano rastlinskega izvora - 
GSO, materiale, tla, plemenite kovine in vodo. Nova področja meritev in vse večja 
zahtevnost na že vzpostavljenih področjih zahtevajo vse hitrejši razvoj. Zaradi potreb 
po izboljševanju merilnih negotovosti na ravni nacionalnih etalonov ter razširitvi 
meroslovnih zmogljivosti tudi na področja, ki niso pokrita, je bil izveden nakup ustrezne 
meroslovne opreme. Naložba je prispevala h krepitvi tehnološkega in drugega razvoja v 
državi in predstavlja nujno posodobitev slovenskega meroslovnega sistema.  

 

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

 Lokacija: Ljubljana 
 Predstavitev projektov Urada RS za meroslovje 

  

11.00  Odhod v rudnik z vlakom 

 

 LQ CELIAC, 19. september                                                                                 Več o dogodku 
 
 

Izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem območju med 
Slovenijo in Madžarsko 
S projektom LQ – CELIAC se je širšo javnost opozorjalo na problem bolnikov s celiakijo 
in ga izpostavljalo kot širši družbeni problem evropskega zdravstva. Prispevali so k 
zgodnejšemu odkrivanju bolezni, boljšemu izobraževanju in usposabljanju ter k večji 
osveščenosti, predvsem pa so vplivali na izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s 
celiakijo. S hitrim testiranjem novoodokritim bolnikom se je povišalo število bolnikov, ki 
so pomoč pri zdravniku poiskali sami, informacije o celiakiji pa so dosegle celotno regijo 
– tako v Sloveniji kot na Madžarskem, kjer se je projekt izvajal. V okviru projekta se je 
vzpostavilo trajno povezovanje, povečanje mobilnosti, pretok informacij in izmenjavo 
primerov dobrih praks. S tem so bili  postavljeni temelji za tesno in plodno sodelovanje 
v prihodnosti. 
 

 

Okvirna vrednost projekta: 627.000 EUR  
Okviren EU prispevek: 524.000 EUR 
 
 

 Lokacija: EUROPARK Maribor 
 Testiranja na celiakijo in degustacija brezglutenske  hrane  

 

  

11.00  Odhod v rudnik z vlakom 

 

 Lutkovno gledališče Maribor, 19. september                                                Več o dogodku 
 
 
Obnova minoritskega samostana na Lentu, v katerega se je umestilo lutkovno 
gledališče 
Obnova minoritskega samostana na Lentu, v katerega se je umestilo Lutkovno 
gledališče Maribor, je zaradi razkošja čudovitega prostora in najsodobnejše gledališke 
opreme omogočila celostno prenovo delovanja in širitev programa. To pomeni širitev iz 
štirih na šest premier letno, ki poleg najljubših in najštevilnejših gledalcev - otrok - 
nagovarjajo tudi mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Maribor ob redni gledališki 
produkciji ponuja tudi obsežen sklop dodatnih pedagoških vsebin in izvaja inovativne 
raziskovalno usmerjene projekte. V obdobju od selitve je gledališče prejelo veliko 
število nagrad, tako na domačih kot tujih festivalih. Lutkovne predstave in druge 
vsebine postale še bolj dostopne najširšemu občinstvu, dobri pogoji dela pa so razlog za 
to, da so predstave Lutkovnega gledališča Maribor še boljše. 

  Lokacija: Lutkovno gledališču v Minoritskem samostanu Maribor 

 Lutkovna predstava: Volk in lakota, Jakub Folvarčný, avtor in režiser 

 Ustvarjalna delavnica 
 Ogledi LGM na vsako uro 

11.00  Odhod v rudnik z vlakom 

 

 

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

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/urad-za-meroslovje
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/lq-2013-celiac
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/lutkovno-gledalisce-maribor


 

 

 

 

Skupna revitalizacija za trajnostno rabo urbanih gozdov 
Projekt Gozdovi za mesta – GREEN4GREY – Skupna revitalizacija za trajnostno rabo 
urbanih gozdov predstavlja vlaganje v obnovo, revitalizacijo in vzpostavitev sistema 
trajnostne rabe Mestnega gozda Celje. V okviru projekta so urejene rekreativne 
površine, otroška igrišča, izobraževalne vsebine in demonstracijske točke za otroke. V 
Mestni občini Celje je postavljena gozdna opazovalnica, ki ima tudi manjši prireditveni 
oder. Projekt daje velik poudarek razvoju gozdne pedagogike za otroke in študente, na 

svoj račun pa so prišli tudi rekreativci z dodatnim telovadnimi napravami ob poteh. 

 

   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
NA KATERI DOGODEK NAJ GREM? 

 Rokodelska akademija, 19. september                                                        Več o dogodku 
 
 
 

Integracija rokodelstva v turistično ponudbo in turistične strategije čezmejnega območja 
Projekt Rokodelska akademija je primer dobre prakse medsebojnega sodelovanja 
projektnih partnerjev, rokodelcev, izobraževalnih, kulturnih in gospodarskih organizacij, ki 
delujejo na področju rokodelstva in kulturne dediščine na čezmejnem območju Slovenija-
Madžarska. V projektu so bili prenovljeni ali na novo oblikovani programi izobraževanja in 
usposabljanja za različne ciljne skupine na obeh straneh meje z namenom promocije 
rokodelstva, ozaveščanja o pomenu varovanja snovne in nesnovne dediščine, razvoja 
ustvarjalnih potencialov rokodelskih panog in dviga zaposlitvenih kompetenc. Vzpostavljena 
sta bila tudi prva mreža promocijsko-informacijskih centrov za rokodelstvo na čezmejnem 
območju, v katero je vključenih 5 lokacij pri posameznih partnerjih, in kamp za izvajanje 
rokodelskih šol v naravi ter počitniških programov za različne ciljne skupine. Izdelana je bila 
celostna podoba stojnic za rokodelce in oblačilna podoba zaposlenih v promocijsko-
informacijskih centrih. 
 

 

Okvirna vrednost projekta: milijon EUR  
Okviren EU prispevek: 846.000 EUR 
 
 

Lokacija: Veržej 
Lončarstvo in pletarstvo - učna delavnica, ogled Ekomuzeja z interaktivnimi igrami 

v Ekomuzeju, medgeneracijske igre v Kampu TRIO,  glasbeni nastop Tadeja 

Vesenjaka in Marka Kočarja 
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 Urgentni center Murska Sobota, 19. september                                          Več o dogodku 
 
 
 

Povečanje hitrosti, učinkovitosti in kakovosti obravnave nujnih medicinskih primerov 
v Pomurski statistični regiji 
Projekt Urgentni center Murska Sobota je umeščen v naložbo novogradnje in delne 
adaptacije obstoječih prostorov bolnišnice. Urgentni center bo ob polnem poslovanju 
povečal hitrost, učinkovitost in kakovost obravnave nujnih medicinskih primerov v 
Pomurski statistični regiji, ob združitvi sekundarne in primarne službe nujne medicinske 
pomoči pa bo omogočil tudi zelo izboljšano diagnostično in terapevtsko obravnavo za 
uporabnike storitev. Dosedanja obravnava nujnih medicinskih primerov v bolnišnici je 
sicer potekala na štirih lokacijah, zaradi česar ni bila omogočena ustrezna organizacija 
samega delovišča in procesov, obenem pa nedostopnost do diagnostičnih sredstev 
bolnišnice. Ker bodo na enem mestu združeni specialisti vseh specialnosti, bodo za 
uporabnike precej skrajšane čakalne dobe, obenem pa tudi za osebje bolnišnice in za 
uporabo diagnostičnih naprav.   

 

 

Okvirna vrednost projekta: 6,3 milijona EUR  
Okviren EU prispevek: 3,7 milijona EUR 
 
 
Lokacija: Murska Sobota 
Predstavitev Urgentnega centra in dela Splošne bolnišnice Murska Sobota: Temeljni postopki oživljanja (simulacijski center), 
Darovanje organov za potrebe transplantacije v urgentni medicini, E-zdravje: (e-Manchesterska triaža, predstavitev Nukleolize in 
Tele kap), Klinične storitve: RR. KS, SpO2, gleženjski indeks, holesterol 
 
  Gozdovi za mesta, 18. in 19. september                                                       Več o dogodku 
 
 
 

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

Lokacija: Celje 
Vzpon s programom do drevesne opazovalnice, sprehod skozi gozd do drevesne 

opazovalnice ter varietejske predstave in animacije  na prizorišču 

 
 

http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/rokodelska-akademija
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/urgentni-center-murska-sobota
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/gozdovi-za-mesta
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   EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
NA KATERI DOGODEK NAJ GREM? 

 Kolesarska steza Rogaška Slatina – Podčetrtek, 19. september             Več o dogodku 
 
 
 

 

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

Projekt prispeva k večji prometni varnosti za kolesarje, pa tudi k razvoju turizma in 
povezanosti z mednarodnim kolesarskim omrežjem.  
S pomočjo evropskih sredstev so bile v okviru finančne perspektive 2007–2013 zgrajene 
tudi druge kolesarske povezave: 
Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec - faza I in II 
Kolesarska povezava Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli - faza I, II in III 
Kolesarska povezava Porečanka       
Kolesarska povezava Kranjska Gora (Gozd Martuljek) – Jesenice 
Kolesarska povezava Jesenice-Lesce-Bled   
Novo zgrajeni kolesarski odseki povezujejo navedene kolesarske povezave v smiselno 
zaključene odseke v načrtovanem sistemu kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji. Z 
gradnjo kolesarskih poti se povečuje prometna varnost, zmanjšujejo se negativni vplivi na 
okolje, izboljšuje se kakovost življenja in prispeva k zagotavljanju pogojev za razvoj turizma. 
 
Lokacija: Rogaška Slatina - Podčetrtek 
Odprtje kolesarske steze med Rogaško Slatino in Podčetrtkom  s predstavitvijo 
športno /turistične ponudbe območja 

 

 Grad Rajhenburg, 19. september                                                                    Več o dogodku 
 
 

Celostna prenova gradu Rajhenburg v Brestanici 
Decembra 2012 je javnosti odprl vrata prenovljeni grad Rajhenburg, ki že stoletja 
dominira na skalnatem pomolu nad reko Savo. Ob raznovrstnih dogodkih se lahko 
obiskovalci na stalnih in občasnih razstavah seznanijo z zgodovino gradu, kraja in 
celotnega prostora. S sprehodom skozi stavbo dobijo vpogled v razvoj grajske 
arhitekture od romanike, gotike in renesanse do sodobnosti. Skrbno je urejeno tudi 
predgradje, kjer je od leta 2014 vzpostavljen zeliščni vrt. V grajski kleti deluje galerija 
vin, muzejska trgovina ponuja številne lokalne proizvode in brestaniško čokolado, v 
grajsko kavarno in slaščičarno vabijo kava in izvrstno pecivo. Prenova in programi 
oživljanja gradu prispevajo k boljši dostopnosti kulturnega spomenika in njegovi izrabi 
za razvojni potencial regije ter varovanju in ohranjanju kulturne dediščine. 

 Lokacija: Grad Rajhenburg 
Zlatolaskine delavnice za udeležence od 5 do 30 let 

Grajska stavba pripoveduje in Ustvarjam s slikarjem - ustvarjalna delavnica za 
otroke od 5. do 12. leta 
 

 

Okvirna vrednost projekta: 5 milijonov EUR  
Okviren EU prispevek: 2,5 milijona EUR 
 
 
 Mladinski center in hotel Trbovlje, 18. in 19. september                           Več o dogodku 
 
 
 

 

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

Raznovrsten program za mlade in širšo lokalno skupnost  
Mladinski center in hotel Trbovlje v samem središču mesta nudi večnamenski prostor, 
22 hotelskih ležišč, kavarno, studio in vadnico za glasbene skupine ter raznovrsten 
program za mlade ter širšo lokalno skupnost. V času od otvoritve leta 2011 je v hotelu 
prespalo več kot 1800 gostov, kavarna je odprta vsak dan, program mladinskega centra 
pa se je razmahnil tako na lokalnem, nacionalnem kot mednarodnem področju. Center 
ponuja aktivnosti za vse generacije, prepoznavnost mladinskega dela je bistveno 
porastla tako med mladimi kot njihovimi starši in stroko. Poleg tega beležijo povečano 
število aktivnih mladih prostovoljcev, zaradi kompleksnosti programa pa so postali tudi 
večji zaposlovalci mladih v okolju. 

 Lokacija: Mladinski center in hotel Trbovlje 

Delavnica upravljanja z Droni - aerofotografija v klubu MCT in na dvorišču 

Večer stand up komedije v klubu MCT z Martino Ipša 
Odprtje žive razstave fotografij v klubu MCT 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/kolesarska-steza-rogaska-slatina-2013-podcetrtek
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/grad-rajhenburg
http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/mladinski-center-in-hotel-trbovlje


 

 

 

 

 

              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 

»Obnova laboratorija za industrijske bioprocese Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani« 

Za naložbo v obnovo prostorov in nakup opreme laboratorija v skupni vrednosti slabih 360.000 evrov, bo skoraj 241.000 

evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Osnovni namen naložbe je zagotoviti potrebno raziskovalno infrastrukturo za potrebe laboratorija za industrijske bioprocese, 

kar bo posledično prispevalo k višjemu nivoju raziskovalnega dela. Uresničitev projekta bo doprinesla tudi h krepitvi 

konkurenčnosti Slovenije, ki sloni na znanju temelječem gospodarstvu in izboljšanju raziskovalno-razvojnih kompetenc, ne le v 

okviru vpetosti v evropske projekte, temveč tudi pri podpori slovenski industriji. 

 

Več informacij. 

2014–2020  
1.  »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« ter »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – 

Kamnik« v skupni vrednosti dobrih 50 milijonov evrov. Za projekta bo slabih 31 milijonov evrov prispeval Kohezijski sklad EU. 

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« v vrednosti 39 milijonov evrov zajema naložbe v 

odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin. Prispevek 

Kohezijskega sklada je ocenjen na slabih 24 milijonov evrov. 

V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« bo zgrajen vodovod Vrhpolje - Šmartno in objekti na 

vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini; urejeno bo vodovodno omrežje na južnem delu vodovodnega sistema Kamnik, 

nadgrajen vodovodni sistem Domžale in priključen vodovodni sistem Mengeš. Prispevek Kohezijskega sklada je ocenjen na 

slabih 7 milijonov evrov. 

Več informacij. 

 

2. »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop« in »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« 

Za projekta v vrednosti 65,6 milijona evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala 40,6 milijona evrov.  

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop« je namenjen reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na 

območju občin Postojna in Pivka. V njegovem okviru bo nadgrajen in hidravlično izboljšan obstoječ vodovodni sistem s 

priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovljena varna ter zdrava oskrba s pitno vodo z izgradnjo 

čistilnih naprav za pitno vodo. Za projekt v vrednosti 34,8 milijona evrov prispeva Kohezijski sklad 21,8 milijona. 

Namen projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je prav tako zagotovitev zanesljive oskrbe z 

varno in zdravo pitno vodo, izboljšanje hidravlične karakteristike in priključitev novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje. 

Za projekt v vrednosti 30,8 milijona evrov prispeva Kohezijski sklad 18,8 milijona. 

Več informacij. 

 

3.  »Projekt oskrbe s pitno vodo na območju Suhe krajine« 

Za projekt v vrednosti 36 milijonov evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala 20,8 milijona evrov. 

Naložba je namenjena reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, 

Kočevje in Žužemberk. V okviru projekta bo izvedena nadgradnja in hidravlična izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov s 

priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev novih vodnih virov in s tem zagotovitev varne ter 

zdrave oskrbe s pitno vodo. 

Več informacij. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obnovo-laboratorija-za-industrijske-bioprocese-biotehniske-fakultete
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/projekta-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-ter-oskrbe-s-pitno-vodo-na-obmocju-domzal-in-kamnika-prva-prejemnika-eu-sredstev-2014-2020
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-2014-2020-za-oskrbo-s-pitno-vodo-na-obmocju-obcin-postojna-in-pivka-ter-sodrazica-ribnica-in-kocevje
http://test3.hruska.si/aktualno/novice/evropska-sredstva-201420132020-za-projekt-oskrbe-s-pitno-vodo-na-obmocju-suhe-krajine
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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 

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko 9. septembra 2015 v Ljubljani organizirala informativni dan ob prvem razpisu. 

Prvi razpis bo 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 

 

Informativni dan bo v hotelu SLON (Slovenska 34) v Ljubljani od 9.00 do 14.30.  

Dnevni red in navodila za prijavo na dogodek. 

 

 Interreg Mediteran 

 

 

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.eu-skladi.si/dokumenti/k-novicam/dnevni-red_info-dan_slovenija-med.doc
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            Nagradna igra 
    Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije  

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport uspešno izvedel številne programe, ki so se sofinancirali 

iz Evropskega socialnega sklada.  

Skozi številne primere uspešnih zgodb, ki so bili rezultat programov, so se jih dotaknile energija in zanos posameznikov v 

podjetjih, izobraževalnih in strokovnih institucijah, njihove številne izkušnje, pozitivni učinki in dosežki.  

 

Nosilci zgodb so se imeli priložnost predstaviti na 

konferenci o razvoju kadrov - KOMPETENCE 21. 

STOLETJA: OD BESED K DEJANJEM ter v zborniku »Z 

razvojem ljudi – uspevamo«. 

   Nagradna vprašanja  
V maju 2015 je sklad izvedel 

konferenco o razvoju kadrov. Katera 

zapovrstjo je bila?  

a) 3. konferenca o razvoju kadrov 

b) 1. konferenca o razvoju kadrov  

c) 10. konferenca o razvoju kadrov 

 

Katere so zmote o mentorstvu:  

a) že 3-krat sem mu povedal, pa še zmeraj ne zna 

b) tudi mentor se uči od mentoriranca 

c) postanem lahko boljši mentor, če se naučim 

postavljati boljša vprašanja 

 

Koliko oseb je bilo od 2008 vključenih v 

skladove programe, ki so se izvajali iz ESS:  

a) več kot 120.000  

b) skoraj 50.000  

c) malo manj kot 100.000 

 

Odgovore na vprašanja nagradne igre najdete na spletnih straneh sklada in v zborniku.  

Pravilne odgovore s svojimi podatki (ime, priimek in naslov) pošljete na info.svrk@gov.si do 31. 8. 2015.  

 

Nagrajence bomo izžrebali in objavili v prihodnji številki in na facebook.com/EUSkladi. 

 

   
 
      To so tudi zgodbe, nemalokrat celo sanje, ki so jih 

vztrajni posamezniki in ekipe, odločeni slediti svojemu 
cilju, uresničili. Zgodbe o pogumu in vztrajnosti. 

 

Nagradno igro delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

 

NAGRADE: 5 nahrbtnikov in 10 termo lončkov s prvo pomočjo 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/dogodki/konference-o-razvoju-kadrov/konferenca-o-razvoju-kadrov-27-28-maj-2015/
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/1_Razvoj_kadrov/KONFERENCA/2015/JAVNI_SKLAD_-_ZBORNIK_WEB.pdf
mailto:info.svrk@gov.si
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Obvestila 
lala 

Evropska komisija odpira razpis za strokovnjake/organizacije 

Evropska komisija odpira razpis za strokovnjake/organizacije, ki bi sodelovali v strukturiranem dialogu v okviru strukturnih in 

investicijskih skladov: Call for experts: Structured Dialogue under ESI Funds (rok za prijavo 14. september 2015) 

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! 

Poznavanje regionalne politike 

Evropska komisija je ugotavljala, kakšno je poznavanje in dojemanje regionalne politike EU s strani državljanov, tudi slovenskih:  

http://ec.europa.eu/public_opin…/flash/fl_384_fact_si_si.pdf 

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. 

Program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj in Instrumenta za predpristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije, podpiral ohranjanje 

naravne in kulturne dediščine Podonavja ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Prvi razpis za zbiranje predlogov 

bo predvidoma objavljen 23. septembra 2015.  

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 

bizZ 2015: bistri, inovativni in zavzeti ZAPOSLENI 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih med 

10. in 17. septembrom 2015 organizira pet regijskih dogodkov bizZ 2015: bistri, inovativni in zavzeti ZAPOSLENI z namenom 

spodbujanja razvoja kadrov v podjetjih (predstavile se bodo tudi dobre prakse projektov usposabljanj zaposlenih financirane iz 

ESS).  

Več informacij.  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structured-dialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015
http://www.eu-skladi.si/
mailto:info.svrk@gov.si
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_384_fact_si_si.pdf
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-komisija-je-sprejela-nov-program-medregionalnega-sodelovanja-interact
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/evropska-komisija-sprejela-nov-program-nadnacionalnega-sodelovanja-v-podonavju
https://www.youtube.com/watch?v=6w3fOPsXvr0&feature=youtu.be
http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/bizz2015-bistri-inovativni-in-zavzeti-zaposleni/
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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.  

 

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 poletni številki. 

 

 

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. 

 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. 

http://www.eu-skladi.si/
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/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/mag53/mag53_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm


 

 

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.  

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek   

Lektura: Nataša Kogej 
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 Razpisi EKSRP in ESPR  

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 Oddaja prava ideja   

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

