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Vabimo vas, da se prijavite med kolesarske trojke, ki bodo v maju kolesarile na delo in beležile prekolesarjene 
dneve za vsakega člana trojke ter se potegovale za danska mestna kolesa Kildemoes, ki jih podarja Ambasa-
da Kraljevine Danske. Kolesarjenje se je pričelo   v ponedeljek, 3. maja, 2010 in bo trajalo do 27. maja 2010. 
Nagrade bodo podeljene 3. junija 2010. Prijave: www.vtroje.si

Nekaj več o projektu:
Na delo se po vsej Sloveniji vsak dan prevaža veliko ljudi. Slovenci kar tri četrtine vseh osebnih prevozov običajno 
naredimo na razdaljah do pet kilometrov, okoli ena petina pa za razdalje, manjše od kilometer in pol. To se kaže tudi 
pri izpustih emisij toplogrednih plinov, saj je dobrih 20 odstotkov emisij v Sloveniji večinoma posledica cestnega 
prometa, od tega pa okoli 40 odstotkov emisij nastaja prav z mestno vožnjo.

Kolesarjenje je lahko zanimiva alternativa iz več razlogov: ne povzroča izpustov CO2, v mestnih središčih je izjemno 
časovno učinkovita rešitev, saj se lahko kolesarji izognejo prometnim zamaškom in jim ni potrebno iskati parkirnega 
prostora, hkrati prihranijo denar za gorivo in parkirni prostor ter se lahko pripeljejo neposredno do točke, kamor so 
se odpravili, ob tem pa z rednim gibanjem sproti skrbijo tudi za svoje zdravje. 

Prav zato je ena izmed skupin podnebnih zagovornikov v okviru projekta Evropa pred izzivom, ki je lani potekal 
pod okriljem organizacije British Council, kot ključno področje za zmanjševanje izpustov CO2 izbrala transport. Po 
zgledu ekološko osveščenih evropskih prestolnic, kjer je kolesarjenje že uveljavljen način transporta, so se odločili s 
svojo idejo spodbujati kolesarjenje na delo. 

V troje - s kolesom na delo
Pripravili so projekt majskega kolesarjenja na delo - tekmovanje trojk. Iz kateregakoli podjetja ali organizacije se 
lahko akciji pridružijo trojke -  po trije sodelavci kot ekipa, ki bodo za pot na delo meseca maja kolesarili. Iz enega 
podjetja lahko sodeluje tudi več ekip. Povabilo je javno. Trojke se lahko prijavijo k tekmovanju kadarkoli do zakl-
jučka akcije, po načelu »pomembno je sodelovati«. Takoj po prijavi ekipe trojk vodja ekipe po e – pošti prejme 
posebej oblikovan koledar za mesec maj, v katerega ekipa vpisuje svoje podatke: za vsak prekolesarjen dan na delo 
v mesecu maju beležijo plus (+) za vsakega člana ekipe posebej, in minus (–), če ne kolesari, pa bi lahko. Tekmovan-
je se bo zaključilo 27. maja. Na koncu se za vsakega člana vpiše še število prekolesarjenih kilometrov – ta podatek 
je lahko samo ocena ali pa natančno število – ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri, je le pomemben podatek 
za organizatorje - podnebne zagovornike, ki bodo tako sporočili tudi, koliko emisij CO2 so tekmovalci prihranili z 
enomesečnim kolesarjenjem.

Najkasneje do 31. maja 2010 morajo ekipe poslati izpolnjene koledarje na kateregakoli od navedenih naslo-
vov, nato bo med vsemi prispelimi, ki bodo imeli v skupnem seštevku več plusov (+) kot minusov (-), opravl-
jen žreb. 

3. junija 2010 se bo na zaključni prireditvi podelilo glavne nagrade dvema izžrebanima ekipama trojk: 2 x 3 mest-
na kolesa Kildemoes s čeladami, ki jih podarja ambasada Kraljevine Danske, 100 ekip pa v okviru tekmovanja 
prejme tudi odsevnike za večjo varnost v prometu, ki jih podarja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
pri Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste.

Podrobno pa so pogoji in način sodelovanja razloženi na spletni strani www.vtroje.si (pogoji sodelovanja).

Sektor ESS bo v tem letu organiziral več regijskih delavnic za potencialne upravičence. Na delavnicah boste izvedeli 
vse o odprtih javnih razpisih in programih v okviru Evropskega socialnega sklada, o načinu kandidiranja za sredstva 
in o projektih,ki so že prejeli denar.

Vabimo vas na drugo delavnico z naslovom »Kako do denarja Evropskega socialnega sklada?«, ki bo potekala v 
četrtek, 27. maja 2010   v sejni sobi Občine Metlika s pričetkom ob 9.00 uri.

Program delavnice je razdeljen na dva sklopa. V prvem sklopu boste seznanjeni z novostmi na področju izobraže-
vanja, s šolninami ali spodbudami za delodajalce, ki izvajajo praktično usposabljanje ter z možnostmi sofinanciranja 
dejavnosti nevladnega sektorja. Drugi sklop pa bo namenjen informacijam s področja zaposlovanja. 
Več informacij o omenjeni delavnici, kot tudi program delavnice je objavljeno na spletni strani www.euskladi.si. 
Prijave sprejema na elektronski naslov Urška Maček (urska.macek@gov.si.). 

1.

2.

www.vtroje.si
www.vtroje.si
www.euskladi.si
mailto:urska.macek@gov.si.
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Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb se je zaradi poveča-
nega zanimanja v januarju povečala višina sredstev, ki so na razpolago za ta programe in jih je sedaj na razpolago 
38.615.307,51 EUR. Na javni razpis se lahko prijavite tržni delodajalci, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot po-
lovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Na podlagi razpisa lahko pridobite subvencijo za 
zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve zaposlit-
ve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo poklicno šolo ter tisti, ki so 12 mesecev v 
zadnjih 16 mesecih prijavljeni v naših evidencah. Subvencija znaša 4.000 EUR in se vam izplača v enkratnem znesku po 
zaposlitvi brezposelne osebe za polni delovni čas. Takšno zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto.

Roki za oddajo vlog: 
2. 28. maja 2010 do 12. ure,
3. 28. junija 2010 do 12. ure,
4. 24. septembra 2010 do 12. ure,
5. 29. oktobra 2010 do 12. ure
6. 26. novembra 2010 do 12. ure, 
7. 31. decembra 2010 do 12. ure,
8. 28. januarja 2011 do 12. ure,
9. 25. februarja 2011 do 12. ure.

Več na spletni strani:
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/19-03-10ZaposliMe/19-03-10ZaposliMe.htm in pri vašem 
svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Za program Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011 je na razpolago 11.323.179,00 EUR.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa  je odprto do porabe sredstev, vendar 
najdlje do 1. marca 2011.

Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/16-10-09/16-10-09.htm

Za program Znanje uresničuje sanje je na razpolago 4.250.000,00 EUR. 
Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko 
prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in ste v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih druž-
bah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujete oz. ste že vključeni v izobraževanje ali 
usposabljanje. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča, da je postopek Javnega razpisa Znanje uresničuje 
sanje zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev javnega razpisa, namenjenih za leto 2010 (sklop B). Hkrati se 
vlagatelje obvešča, da ostaja postopek javnega razpisa za sklop C odprt, sredstva namenjena za leto 2011 in 7. rok 
(27.08.2010 do 12.00 ure) za predložitev vlog pa nespremenjena. Na podlagi navedenega lahko vlagatelji še vedno kan-
didirajo za sofinanciranje programov, katerih zaključek je po 1.9.2010 oz. se zaključijo najkasneje do 31.12.2010.

Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09.htm

Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo
Programe je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo 
program tudi izvajal. Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in 
temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, ki so na začasnem čakanju na delo.

Evropski socialni sklad

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

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripra-
vilo naslednje programe:

1.

2.

3.

4.

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/19-03-10ZaposliMe/19-03-10ZaposliMe.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/16-10-09/16-10-09.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09.htm
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Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 12.921.238,48 EUR.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/ZDPNP/DelnoPovraciloNadPlac.htm

Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010
Na javni razpis se lahko prijavite tržni ali netržni delodajalci, ki se v svojih projektih ukvarjate s socialnim vključevan-
jem ranljivih skupin, spoštovanjem človekovih pravic, preprečevanjem diskriminacije in zagotavljanjem enakih mož-
nosti, z mediacijo na različnih področjih, motivacijo in poklicno orientacijo, načrtovanjem kariere, usposabljanjem in 
izobraževanjem, s kulturo, razvojem podeželja in turizma, ekologijo in varovanjem okolja. 
Vključitve brezposelnih v program potekajo od novembra 2009. Vključevanje brezposelnih v program se lah-
ko začne po opravljenem izboru delodajalcev na posameznem razpisnem roku. 

Več informacij: pri vašem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 15.754.320,00 EUR
Zadnji rok za oddajo vloge je: 31. maj 2010 do 12. ure. 
Več informacij na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09DBO/04-09-09.htm

Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva
Program je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj s Socialno zbornico Slovenije, ki bo 
projekt tudi izvajala.

Namen programa je:

Cilj programa je izvesti do 500 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve, ki imajo pogoje za opravljanje pripravništva na 
področju socialnega varstva. Dosedanje izkušnje kažejo, da obstoječe znanje brez pripravništva in opravljanja stro-
kovnega izpita ne omogoča neposredne zaposlitve na področju socialnega varstva.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Socialne zbornice Slovenije.

Program Subvencije za samozaposlitev – posebno obvestilo
Predvidoma v drugi polovici maja 2010 bo Zavod RS za zaposlovanje začel izvajati nov program samozaposlovanja 
za leto 2010, ki brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije 
za samozaposlitev.

Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSamozap
oslitev.htm

Za energetsko sanacijo bolnišnic dobrih 52 milijonov evrov

5.

6.

7.

večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v Zakonu o socialnem 
varstvu;
krepitev socialno varstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zago-
tavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/ZDPNP/DelnoPovraciloNadPlac.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09DBO/04-09-09.htm
http://www.soczbor-sl.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSamozaposlitev.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSamozaposlitev.htm
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»Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje«Za energetsko sanacijo bolnišnic dobrih 52 milijonov evrov

Ministrstvo za kulturo

Evropski sklad za regionalni razvoj

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

1.

1.

1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 
2009/2010
Predmet javnega povabila je sofinanciranje izobraževanja odraslih v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 
za zaključen letnik po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehnič-
nega, gimnazijskega izobraževanja ali za zaključeno izobraževanje po teh programih z maturo (splošno ali poklicno) 
ali z zaključnim izpitom in sofinanciranje v celoti opravljenega delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita v 
šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 6.314.000,00 EUR.
Rok prijave je 31. avgust 2010 oz. do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=528

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture 
in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru ESS
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov z namenom spodbuditve, motivacije in proaktivacije delovanja 
posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. Potreben pogoj za 
doseganje tega cilja med drugim predstavlja krepitev administrativne usposobljenosti in profesionalnosti delovanja 
zaposlenih v organizacijah, ki delujejo na področju kulture.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, znaša 1.600.000,00 EUR.
Rok za oddajo vloge 10.5.2010 do 11. ure.
Več informacij: http://www.kultura.gov.si

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 
2010-2012.

Razpisana vrednost: 203.226.681,00 EUR za leta 2010, 2011 in 2012
Rok oddaje:
- za operacije, ki se začnejo izvajati v letu 2010: 28.5.2010
- za operacije, ki se začnejo izvajati v letu 2011: 27.8.2010, 29.10.2010, 28.1.2011

Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=528
http://www.kultura.gov.si
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativne-
ga programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007 - 2013; 3. razvojne prioritete Prometna 
infrastruktura - ESRR; prednostne usmeritve Cestna in-
frastruktura. Za izvedbo nekaterih odsekov* kolesarskih 
povezav je tudi RS Slovenija pridobila sredstva. Izgradnjo 
kolesarskih povezav bo izvedla Direkciji Republike Slovenije 
za ceste, ki ima v lastnem programu tudi področje zasnove, 
oblikovanja, gradnje in vzdrževanja Državnega kolesarske-
ga omrežja. Tega sestavljajo daljinske, glavne in regionalne 
kolesarske povezave, ki zvezno in enakomerno potekajo čez 
vso Slovenijo. Posamezne kolesarske poti povezujejo tako 
večja mesta v Sloveniji, pomembnejša turistična in kulturna 
središča, pomembna prometna križišča in se hkrati navezu-
jejo tudi na mednarodne kolesarske smeri.

Njihov načrt je, da bo omrežje državnih kolesarskih povezav 
oblikovano, zasnovano in opremljeno  tako, da je sklenjeno 
in prilagojeno krajinskim lastnostim območja, da so kolesar-
ske povezave sicer različnih funkcij medsebojno povezane, 
da se kolesarsko omrežje navezuje na postajališča javnega 
potniškega prometa in železnice ter parkirne površine za 
motorna vozila in nudi ustrezno dodatno tehnično-servis-
no infrastrukturo. Tako zasnovano kolesarsko omrežje bo 
ponujalo številne možnosti za razvoj drugih podjetniških 
dejavnosti. In le z ustreznim načrtovanjem dinamike gradnje 
oziroma vzpostavitve kolesarskih povezav, kot ga je zasta-
vila Direkcija, bo dosežen uravnotežen razvoj, kar najboljša 
dostopnost do vseh območij v Sloveniji in navezava na 
mednarodni kolesarski sistem.

Od izgradnje kolesarske mreže se tako logično pričakuje 
veliko pozitivnih, socialno in ekonomsko obarvanih učinkov, 
kamor med drugim sodi večja prometna varnost (motori-
zirani in nemotorizirani promet bosta ločena en od druge-
ga), izboljšani življenjski pogoji v njeni okolici, zmanjšanje 
škodljivih vplivov na okolje in boljša povezanost urbanih 
kolesarskih poti z ostalimi kolesarskimi potmi, kar bo na 
široko odprla vrata morebitni rekreacijski infrastrukturi.

Odseki:
• Kranjska Gora - Gozd Martuljek - Jesenice
• Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli
• Jesenice - Lesce - Bled,
• Brezovica - Vrhnika - Logatec
• Miren - Vrtojba - Nova Gorica – Kanal

Odsek Brezovica – Vrhnika - Logatec

Tokrat si bomo pobliže ogledali 22.250 metrov dolg odsek 
kolesarskih površin na relaciji Brezovica - Vrhnika - Logatec. 
Še pred tem pa se za kratko ustavimo pri terminologiji. 

Kolesarske poti se zavoljo lažje identifikacije kategorizirajo 
po principu javnih cest. Delimo jih na daljinske (DK), glavne 
(GK) in regionalne (RK), v podkategorijo pa sodijo tudi 
občinske (JK), ki se razvrščajo kot javne poti za kolesarje, 
rezervirane le za določeno vrsto prometa v in med občina-
mi. Vsak predalček ima sebi lasten namen, saj je tip oziroma 
vloga dodeljena glede na pomen kolesarskega prometa v 
danem prostoru. Ob tem ji pripada tudi evidenčna številka 
(po kopitu 9101XX). 

Natančneje si bomo ogledali odseke kolesarskih povezav, 
začenši z Brezovica - Vrhnika - Logatec. 

Kot del MMP Šentilj - Koper je daljinska kolesarska žila (beri 
povezava), znana pod št. 910100 in s »krvno skupno« D1. Ta, 
na rdečo tablo odtisnjena označba nas pouči o transverzali, 
katere del smo in se v smeri Vrhnike prvič na ogled postavi 
nekaj minut vožnje iz Brezovice. Sicer pa se odsek Brezovica 
– Vrhnika - Logatec začenja pri križišču ceste R2-409/0358 
(Brezovica) in priključku na avtocesto AC A1/0149 ter konča 
tam, do koder svoj »jezik« steguje cesta R2-409/0300. 

Dokler nismo »poznali« vinjet, je na tem odseku tekla ploče-
vinasta reka z izredno visokim vodostajem. Kljub nalepkam 
pa ni presahnila in tudi ne kaže na to, da kdaj zares bi. Zato 
si je kolesarji ne moremo obetati za sebi lastno, kot npr. 
nekatere odseke odslužene železniške proge v okolici Gozd 
Martuljka. Si pa lahko zato obetamo varnejšo pot. 

Kolesarske površine na Logu pri Brezovici so trenutno ure-
jene kot enosmerne dvostranske steze, česar se držijo tudi 
pri gradnji t.i. pododseka 3*, ki je del državne ceste Log pri 
Brezovici - Drenov Grič in meri 1970 metrov in ki je že v fazi 
nastajanja. Tudi sicer naj bi prevladovala dvosmerna - enos-
transka kolesarska steza, ponekod spremenjena v enosmerno 
- obojestransko. Brezovico in Vrhniko že danes povezuje kar 
nekaj kilometrov takšnih in drugačnih kolesarskih površin, 
5.030 metrov. In v celoti gledano je kar nekaj odsekov, kjer se 
zdi, da bo le radikalen rez dal pravi odgovor na zagotavljanje 
varnosti kolesarjev, predvsem tistih, ki se tu vozijo v službo, 
šolo, trgovino ali turistično. In Direkcija s svojo strategijo 

Kohezijski sklad

Odkrivamo slovenske kolesarske povezave 
Med posameznimi evropskimi državami se načrtuje omrežje mednarodnih kolesarskih povezav, znano kot European Cycling 
Network, namenjeno predvsem daljinskemu potovalno - turističnemu kolesarskemu prometu. To evropsko kolesarsko omrežje 
poteka čez številke evropske države, med drugim tudi čez Slovenijo in sicer št. 9 (jantarjeva smer Baltik - Jadran: Gdansk – Du-
naj – Gradec –  Maribor – Ljubljana – Trst – Koper - Pulj); ter št. 8 (sredozemska smer Gibraltar - Atene: Gibraltar – Barcelona 
– Monako – Benetke – Trst – Ilirska Bistrica - Reka - jadranska obala - Atene).
(Tekst in fotografija: Anže Pompe & Boštjan Svete)
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to (že) dela, le da se je zahtevne operacije lotila skrbno in 
previdno, s kirurškim in ne mesarskim nožem.

Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika - Logatec, ki se 
vseskozi tesno stiska h cesti za motorna vozila, pa ni edina 
možna izbira za premagovanje omenjene razdalje. Lahko 
nastopa tudi v »zgolj« izhodiščni vlogi ali kot »krpalni« 
element, ki vas vodi do zadanega, toda s sila pomembnim 
sporočilom: da ob njeni uporabi kljub »prometni legi« ne 
tvegate nevarne vožnje. Koščke poti lahko tako popestrite 
in to na različne načine. Če naletite na pravokoten prometni 
znak modre barve z oznako L0XX*, vam je »aranžma« že 
ponujen. Primer. Na izvozu za Bevke lahko D1 »zamenjate« 
za L045, kar v prevodu pomeni, da ste se ujeli v kolesarsko 
mrežo Rudnik - Ig - Barje - Rudnik, ujamete pa se lahko med 
drugim tudi »v« L034 (Vič - Brezovica - Vrhnika - Logatec - 
Planina) ali L035 (Vrhnika - Vrzdenec - Dolge njive).

Tudi če ste namenjeni na slovensko obalo (kar s pomladjo 
in poletjem za marsikoga postaja redna praksa) je ta odsek 
prava izbira za varno in »nezgrešljivo« pot. Ker ko ste enkrat 
»utirjeni« na kolesarsko povezavo št. 910100 (oz. D1)*, 
boste do Kopra le stežka iztirili. Razen če to izrecno želite. 
In če, se vam ne ponujajo zgolj prej omenjene navezave 
nanjo. Okolica namreč skriva nič koliko gričkov (npr. Ulovka, 
Koreno, Šentjošt) in drugih kotičkov, kamor zlahka odvijete 
in se potem tako ali drugače vrnete. Na Vrhniki se ji priključi 
povezava pod oznako R5 (Ig - Podpeč – Borovnica - Vrh-
nika), relacija, ki je dobro poznana vsem, ki se udeležujejo 
Barjanke. Skorajda v mezincu pa imajo tokrat razdelani 
odsek tisti, ki so se kdaj udeležili maratona Franje (ki, mimo-
grede, letos poteka 13. junija), saj ves njen uvodni, zaprti del 
tekmovanja, pa tudi lep kos nadaljevanja, poteka vzporedno 
s povezavo D1. Zakaj vzporedno? Ker je tedaj cesta zaprta 

za promet in si kolesarji prilastijo ne samo kolesarske, pač pa 
tudi površine, sicer rezervirane za motorna vozila. 

V Sloveniji delež potovanj s kolesi znaša 6,7%, toda porast 
prodaje koles v zadnjih letih več kot očitno želi to številko 
dvigniti in jo tudi bo, skupaj z rastjo kolesarskega omrežja. 
Morda se bo kdo vprašal o smotrnosti umestitve tokrat raz-
delane kolesarske površine, saj da bo urejena ob precej pro-
metno obremenjeni cesti, kar je zaradi izpustov vse prej kot 
zdravju koristno. Toda zavedati se je potrebno, da prvoten 
namen kolesarskega omrežja ni, da se njegove niti »odtuji« 
od cest, pač pa da svojo površino dobijo prej naštete sku-
pine kolesarjev. In šele ko so zadovoljene njihove prioritete, 
nastopi faktor športnega kolesarjenja, ki ima kakovost zraka 
razumljivo visoko na svoji prioritetni listi.

Barjanski krog

-    Četrtki ob 16:30 Trgovina v centru Podpeči
-    Dolžina 64,4 kilometrov
-    Višinskih metrov 541
-    Trajanje od slabih 2 ur do dveh ur in pol

Kolesarji se zbirajo na dveh glavnih poteh: Dolgi most - Brezovica in Litijska 
cesta (VEB Company ob 16:00 uri) - Črna vas. Srečanje je pred Trgovino v 
središču Podpeči. 

Sledi kolesarjenje proti Borovnici, Bistri in Veru. Na Vrhniki se prečka glavno 
cesto, mimo industrijske cone Vrhnika, do razcepa za Podlipo. V Podlipi se 
začne zmeren vzpon proti Šentjoštu. Kolesarji tu merijo svoje moči. Dober 
čas do vrha vzpona je okoli 10 minut (makadamski odcep za Šentjošt) Iz 
Šentjošta sledi spust proti Horjulu in hitra vožnja proti Dobrovi. Po krožnem 
križišču se poslovimo in odkolesarimo v različne smeri: eni čez Katarino, drugi 
proti Brezovici, tretji v Ljubljano. 

Zamudniki lahko po kolesarski povezavi Dolgi most – Brezovica – Vrhnika 
krajšate prvi del kroga in pravočasno ulovite skupino na Vrhniki, ki je tam 
predvidoma ob 17-ti uri. 

Več na forumu Bicikel.com.

Slovarček:
Kolesarska steza: Je sestavni del cestišča in je od vozišča nivojsko ali kako drugače ločena 
površina, namenjena vožnji s kolesom. Od vozišča za motorna vozila je lahko ločena 
samo z robnikom ali pa je varovana z vmesno zelenico. Pločnik in kolesarska steza sta 
lahko v istem nivoju ali pa sta med seboj ločena z robnikom. (povzeto po Direkciji RS za 
ceste)

Kolesarska pas (na vozišču): Je prometna površina na istem višinskem nivoju kot vozišče, 
s črto označen del vozišča, namenjen izključno vožnji s kolesom. Zaradi povečanja 
zagotovitve prometne varnosti je priporočljivo, da so obarvani z rdečo barvo (povzeto 
po Direkciji RS za ceste)

D1: Kolesarska povezava; Šentilj - Maribor - Celje – Ljubljana - Postojna - Divača – Koper

D-1: Oznaka D-1 (oz. D-2, oz. D-3) vas seznani s klasifikacijo kolesarske povezave glede na 
obliko njene izvedbe. D-1 kot 1. kategorija pomeni dvosmerno kolesarsko pot, namen-
jeno izključno kolesarskemu prometu, ki poteka samostojno ali v koridorju obstoječe 
ceste, v različni oddaljenosti od ceste, odvisno od lokalnih razmer, vendar ne manj kot 1 
meter od roba cestišča (povzeto po Direkciji RS za ceste).

Pododsek 3: Log pri Brezovici - Drenov grič, dolžina 1970 metrov na državni cesti R2-409, 
odsek 0300, Brezovica - Vrhnika, kot povezava že zgrajenih kolesarskih površin v Logu in 
na pododseku Drenov Grič - Vrhnika (povzeto po Direkciji RS za ceste). 

Daljinska kolesarska povezava (DK): omogoča povezavo z omrežjem evropskih kolesar-
skih smeri in tranzit skozi Slovenijo

L0XX (npr. L045): Oznaka kolesarskega odseka

910100 (oz. D1): Strokovne šifre kot evidenčne številke za kolesarske poti so zaradi laž-
jega razumevanja na terenu zapisane poenostavljene. Prvi dve mesti evidenčne številke 
označujeta kategorijo povezave (v našem primeru gre za 91- DK), drugi dve številke 
posamezne kolesarske povezave (torej 01), medtem ko sta zadnji dve številki namenjeni 
označbi posameznih odsekov (kar pa v našem primeru ni relevantno). Tako nastane 
poenostavljena različica, ki se bere kot D1

http://www.bicikel.com/
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Evropski sklad za regionalni razvoj

Oprema za preoblikovanje in varjenje pločevine 
(Kovinc ključavničarstvo d.o.o.)

Kratek opis projekta
Investicija »Oprema za preoblikovanje in varjenje pločevi-
ne« je obsegala nakup sinhronizirane hidravlične upogibne 
stiskalnice in robotske varilne celice. Nakup opreme omogo-
ča tehnološko najbolj dovršeni način preoblikovanja ploče-
vine in varjenja posameznih delov pločevine v polizdelke in 
končne izdelke. S tem je bila omogočena tudi serijska pro-
izvodnja novih izdelkov: novi podprogram kovinske opreme 
za športne dvorane, zunanji reklamni stebri „Super pro-
motion“, displayi „Imotion“ ohišja. Investicija ima pozitiven 
vpliv na okolje z vidika energetsko varčne in okolju prijazne 
opreme. Projekt je bil izveden med 31.12.2008 in 26.5.2009.

Cilji projekta
Temeljni cilj projekta predstavlja možnost izdelave novih 
izdelkov, pridobitev novih kupcev, povečanje izvoza, pove-
čanje prihodkov, znižanje stroškov (ter lastne cene izdel-
kov) in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Poleg 
navedenega je cilj projekta ustvariti 5 novih delovnih mest 
ter povečati dodano vrednost na zaposlenega za 51,7 % oz. 
iz 42.724 EUR na 64.794 EUR (od leta 2007 do 2011).

Finančni podatki projekta
Skupna vrednost projekta je znašala 442.344 EUR, od tega je 
podjetje prejelo nepovratna sredstva v višini 184.310 EUR, 
od tega 156.663,50 EUR sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Slike: Robotsko varjenje, foto arhiv upravičenca

Podjetje Kovinc ključavničarstvo d.o.o. je bilo ustanovljeno 
leta 2005 kot nadaljevanje družinske tradicije očeta, ki je 
posloval kot s.p. Podjetje se ukvarja z izdelavo izdelkov iz 
kovinskih materialov, kot so vizualno komunikacijski siste-
mi, stavbno ključavničarstvo, ognjevarni elementi, kovinske 
konstrukcije, itd.
V letu 2009 se je podjetje s projektom »Oprema za preob-
likovanje in varjenje pločevine« prijavilo na Javni razpis za 
sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009, 
ki ga je izvajal Slovenski podjetniški sklad. Namen razpisa je 
bil spodbuditi podjetja v investicijska vlaganja za proizvodnjo 
in izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov, storitev 
ali procesov. Predvidene investicije bodo doprinesle k večji 
konkurenčnosti podjetij merjeno z večjo rastjo in produktiv-
nostjo, konkurenčnejšim nastopom na trgu ter večjo dodano 
vrednostjo na zaposlenega.
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Delavnica je bila razdeljena na 3 sklope: izobraževanje, 
zaposlovanje in nevladni sektor, ki predstavljajo 3 glavna 
področja delovanja Evropskega socialnega sklada.
Po uvodnem pozdravnem nagovoru gostiteljev delavnice, 
Uroša Brežana, župana občine Tolmin in mag. Romana 
Medveda, direktorja Posoškega razvojnega centra, je vodja 
sektorja za Evropski socialni sklad, dr. Jasminka Dedić, pred-
stavila trenutno stanje glede črpanja OP RČV in možnosti, ki 
so še na voljo v okviru posameznih razvojnih prioritet. Pou-
darila je uspešnost in angažiranost Goriške regije pri črpanju 
sredstev Evropskega socialnega sklada, saj so preko javnih 
razpisov do sedaj prejeli že 18,6 milijonov EUR. Zelo aktivni 
pa so tudi pri programih, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlo-
vanje, kamor se zelo aktivno vključujejo tako delodajalci, 
kot brezposelne osebe.

Prvi del delavnice je bil posvečen možnostim pridobivanja 
sredstev na področju izobraževanja. Javni sklad za razvoj 
kadrov in štipendij izvaja vedno več javnih razpisov in 
programov Evropskega socialnega sklada. Trenutno je zelo 
aktualen programi za sofinanciranje šolnin za zmanjševan-
je izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 
2008/2009 in 2009/2010, za sofinanciranje spodbud za 
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Tehnološka 
agencija Slovenije pa v sodelovanju z Ministrstvom za viso-
ko šolstvo, znanost in tehnologijo pripravlja že 4. javni razpis 
za mlade raziskovalce iz gospodarstva.
Posoški razvojni center je kot izvajalec in upravičenec na 
številnih programih Evropskega socialnega sklada, predstavil 
svoj pogled in izkušnje. V njihov program Projektno učenje 
mladih je trenutno vključenih 53 udeležencev. Poleg tega 
izvajajo tudi program za zviševanje splošne in računalniške 
ravni pismenosti, Center vseživljenjskega učenja in Regijske 
štipendijske sheme. Almira Pirih je poudarila pozitivno 

stran ESS sredstev, ki vodijo k večanju izobraževalnih storitev 
v Posočju in omogočanju izobraževanja različnim ciljnim 
skupinam. Sredstva omogočajo tudi zaposlovanje ljudi z 
družboslovno izobrazbo, partnerstva med podjetji, občino 
in štipendisti. kot največjo problematiko v izvajanju pa je na-
vedla regijske štipendijske sheme, in sicer zalaganje sredstev s 
strani regionalnih agencij, razdrobljenost projektov,…

Drugi del delavnice je bil posvečen zaposlovanju. Zato je 
predstavnica službe za ESS na Ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve Anita Vlainić predstavila dosedanje delo 
in načrte, ki jih ima ministrstvo v prihodnje. Predstavnici 
Zavoda RS za zaposlovanja sta spregovorili o vseh aktualnih 
programih ESS, ki so trenutno na voljo delodajalcem in brez-
poselnim. Goriška je v letu 2009 izvedla kar 1.933 vključitev 
v ukrepe aktivne politike zaposlovanja , kar je 66 % kot leto 
poprej.  
Zelo aktualen je še vedno program Usposabljanja na delov-
nem mestu z 134 vključitvami v Goriški regiji in subvencije 
za samozaposlitev, s pomočjo katerih je nastalo kar 163 
novonastalih s.p.

V zadnjem sklopu delavnice so bile predstavljene možnosti 
za sofinanciranje projektov v nevladnem sektorju. Miha 
Ulčar je napovedal prihodnje razpise, ki jih na tem področju 
pripravlja Ministrstvo za javno upravo, Alja Dražumerič je 
predstavila zelo uspešen javni razpis Ministrstva za kulturo, 
za izbor razvojnih projektov ranljivih družbenih skupin na 
področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti. 
Razpis se je v preteklosti izkazal za zelo uspešnega, zato mi-
nistrstvo tudi tokrat upa na razvojen in kakovostne projekte 
tudi iz Goriške regije. Ustanova Fundacija BiT Planota, ki jo 
je predstavil Boris Kante, je stičiščna točka za zagotavljanje 
informacij za nevladne organizacije na področju Goriške.

Regijska delavnica za potencialne upravičence v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov

»Kako do denarja Evropskega socialnega sklada?«
Tolmin, 21. april 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), organ upravljanja za 
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je v Tolminu organizirala prvo regijsko delavnico za potencialne upra-
vičence v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov z naslovom »Kako do denarja Evropskega socialnega 
sklada«. Delavnica je bila posvečena predstavitvi trenutnega izvajanja Operativnega programa razvoja človeških 
virov za programsko obdobje 2007–2013 (OP RČV) in napovedi izvajanja v prihodnje.
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Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v 
programskem obdobju 2007-2013, najdete na spletni strani:  http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/ 
(spodaj). 

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.euskla-
di.si/kontakti/default.aspx. 

Urad vlade za komuniciranje
Evrofon 080 2002 
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom Slovenije v EU 
vsak delavnik od 9. do 19. ure. 

Pozivamo vse upravičence in izvajalce, ki ste dolžni postaviti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) in razlagalno tablo, 
da v izogib kasnejšim večjim nepravilnostim, pošljete le-te v predogled eni izmed kontaktnih oseb za informiranje in 
obveščanje javnosti na organu upravljanja: 

 Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si 

 Evropski sklad za regionalni razvoj: Gregor Greif, gregor.greif@gov.si

 Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@gov.si

 Tehnična pomoč: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si in Simona Stollecker, simona.stollecker@gov.si

Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.euskladi.si/razpisi.

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

http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
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