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Primeri dobrih praks:

Mladinski hotel Brežice

Dober odziv na kampanjo 
“Evropa izobražuje - 1000 tečajev 
za 1000 voznikov”

Uspešno vključevanje otrok 
migrantov v učenje
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MDDSZ je pripravilo javni razpis »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti«, ki ga je OU potrdil 
9. 6. 2010.

Predmet javnega razpisa je izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za 
ranljive skupine ter zagotoviti enakost med spoloma.
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje do 12 partnerstev, ki bodo s projekti  na celovit način: 
 zagotavljali ustvarjanje novih delovnih mest (vključno z zelenimi delovnimi mesti) za osebe iz ciljne skupine; 
 razširili obstoječe ali uvajali nove metode dela z namenom zagotavljanja večje zaposljivosti in socialne vklju 
 čenosti (kot na primer: informiranje, motiviranje in usposabljanje ter zaposlovanje oseb iz ciljne skupine);
 razširili obstoječe ali uvajali nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;
 razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja spolnih stereotipov s pou 
 darkom na zmanjševanju horizontalne in vertikalne segregacije na trgu dela.

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev 8.000.000,00 EUR
Rok za prijavo: 21.9.2010
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_
zaposlovanje/evropski_socialni_sklad/ess_javni_razpisi_in_pozivi/, kjer bo javni razpis tudi objavljen po uradni 
objavi v Uradnem listu RS.

MDDSZ je skupaj z Javnim skladom za razvoj kadrov in štipendij pripravil »Javni razpis za izbor operacij „Vzposta-
vitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2009 – 2011«

Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in delovanje do 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Kompetenčni 
centri bodo partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bodo z 
dodatnim usposabljanjem zviševala usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi in omogočala pridobivanje novih 
kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu.

Cilji javnega razpisa so med drugim: 
 doseganje večje konkurenčnosti posameznih podjetij in panožnih gospodarskih dejavnosti 
 definiranje kompetenčnih profilov za poklice in delovna mesta v panogi oz. razvoj in usklajeno izvajanje  
 panožnega kompetenčnega modela; 
 spodbujanje izvedbe usposabljanj, predvsem notranjih usposabljanj za pridobivanje specifičnih znanj, veščin  
 in kompetenc zaposlenih v posamezni panožni gospodarski dejavnosti

Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge in njihovi zaposleni.

Skupna okvirna višina sredstev razpisa je 2.750.000 EUR. 
Višina zaprošenih sredstev projekta mora biti med 100.000 in 500.000 EUR.
Rok prijave je do 30. 9. 2010.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=1240 
ter na sedežu Sklada, Dunajska 22, Ljubljana vsak delovni dan v času uradnih ur, kjer vam bodo odgovarjali tudi na 
vsa morebitna vprašanja.

Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb se zaradi povečane-
ga zanimanja v januarju povečala višina sredstev, ki so na razpolago za ta programje 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 
polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Na podlagi razpisa lahko pridobite subvencijo 

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
1.

2.

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

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/evropski_socialni_sklad/ess_javni_razpisi_in_pozivi/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/evropski_socialni_sklad/ess_javni_razpisi_in_pozivi/
http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=1240
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za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve za-
poslitve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo poklicno šolo ter tisti, ki so 12 me-
secev 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: 
24. septembra 2010 do 12. ure,
 29. oktobra 2010 do 12. ure
 26. novembra 2010 do 12. ure, 
 31. decembra 2010 do 12. ure,
 28. januarja 2011 do 12. ure,
 25. februarja 2011 do 12. ure.

Več na spletni strani: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess 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/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

Program Subvencije za samozaposlitev 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 7.5.2010 odobrila objavo programa »Subvencije za 
samozaposlitev 2010«, ki ga izvaja  Zavod RS za zaposlovanje. Program  brezposelnim osebam in osebam v postopku 
izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno 
pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo pri zagonu vašega poslovanja in uresničitvi vaše poslovne ideje.
Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite strokovno presojo 
zunanjega podjetniškega svetovalca in opravite brezplačno usposabljanje za podjetništvo.

Ciljna skupina programa so: 
 brezposelne osebe, 
 osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.
Do subvencije za samozaposlitev niso upravičene osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta   
ugotovljeno, da so:
 v zadnjih petih (5) letih prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev,
 v zadnjih dvanajstih (12) mesecih bile samozaposlene.

Več na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/samozaposlovanje

Institucionalno usposabljanje in Priprave na NPK

Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin 
(ključnih kompetenc) za brezposelne osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev 
in neaktivnih oseb. V okviru izvajanja aktivnosti za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in neaktivnih oseb so 
predvidene tudi akcije ozaveščanja o pomenu izobrazbene ravni in usposobljenosti ter pridobljenih znanj, veščin in 
kompetenc za vsakega posameznika. 

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je  19.000.000 EUR.  
Od tega znaša prispevek EU 85% vrednosti programa ali  16.150.000 EUR in nacionalna udeležba 15% vrednosti projek-
ta ali 2.850.000 EUR.
Program se izvaja v letu 2010.

Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
 Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
 Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa

2.

3.

4.

http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/samozaposlovanje
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/usposabljanje_za_delo_in_poklic/instutucionalno_usposabljanje
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/usposabljanje_za_delo_in_poklic/npk_tpk_-_nacionalne_in_temeljne_poklicne_kvalifikacije
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Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih prog-
ramih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011,2012

Namen programa je kvalitetna izvedba praktičnega usposabljanja z delom na primerno opremljenih učnih mestih 
za vajence, dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol ter za študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene učne 
pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom.
Ciljne skupine: delodajalci, ki imajo za namen izvajanja praktičnega usposabljanja z delom sklenjene individualne 
in/ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom za vajence, dijake  in študente višjih strokovnih šol. 
V okviru programa se bodo predvidoma izvedli trije javni razpisi, za vsako posamezno šolsko oz. študijsko leto eden. 
Javne razpise bo pripravil in objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 15.098.888,00 EUR. Od tega je za 
spodbude namenjeno 14.701.741,46 EUR.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletnih straneh sklada: http://www.sklad-kadri.si.

Javni razpis za spodbujane razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga-2010/2012

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO, regionalnih NVO stičišč ter vsebinskih 
mrež NVO na nacionalni ravni
Namen razpisa je zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije, da bodo aktivno in medsebojno komple-
mentarno prispevale k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik, krepitev usposobljenosti 
nevladnih organizacij za izvajanje projektov, programov in javnih politik ter promocija nevladnega sektorja z name-
nom ozaveščanja posebnih javnosti (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter 
pomenu NVO.

Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za javni razpis je 4.886.685,00 EUR.
Rok za oddajo prijav je do vključno 24.9.2010.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo 
(http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/) in tehničnega sekretariata za nevladne organizacije in 
socialne partnerje (http://www.pitija.com/ts/).  

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 vlog:  29.10.2010, 28.1.2011.
Več na: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=103

Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR Razvojni centri slovenskega gospo-
darstva

Razpisana vrednost: 185.274.533 EUR za obdobje 2011-2015
Rok oddaje vlog: 15.11.2010
Več na: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=878

Za energetsko sanacijo bolnišnic dobrih 52 milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarstvo

Evropski sklad za regionalni razvoj

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

1.

1.

1.

1.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za javno upravo

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/
http://www.pitija.com/ts/
http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=103
http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=878
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

»Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje«Za energetsko sanacijo bolnišnic dobrih 52 milijonov evrov

2. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodar-
sko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrže-
vanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti

Razpisana sredstva: 37.130.613 EUR za obdobje2011-2013
Rok oddaje vlog: 1. odpiranje: 14.10.2010
    2. odpiranje: 13.01.2011 
    3. odpiranje: 14.04.2011

Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944

-

-

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2). Namen 
javnega razpisa je sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot  gospodarske družbe, registrirana 
po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 65/09 UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upra-
vičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih. Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali 
komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.

Skupna višina nepovratnih sredstev: 6.000.000 EUR za leta 2010, 2011 in 2012.
Roki za oddajo vlog: 02.12. 2010 in naprej, do porabe sredstev, vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v tromesečnih 
razmikih. 
Več informacij na: www.mg.gov.si.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2). Namen 
javnega razpisa je sofinanciranje vgradnje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, moči 150 do 5000 kW.

Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o 
gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 62/07), Zakona o zavodih 
(Ur.l. RS/I, št. 12/91 s spremembami) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.  Upravičenci do subvencije po 
tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Ur.l. RS, št. 61/06) ter 
Zakona o ustanovah, (Ur.l. RS, št. 70/05; 91/05 popr.), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. Za operacije, ki 
se ne nahajajo v enem od mestnih naselij v Sloveniji, velja omejitev, da prijavitelj ne morejo biti mikro podjetja, ki so 
upravičenci po javnem razpisu MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Prijavitelj tudi 
ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na 
voljo v razpisni dokumentaciji.

Skupna višina nepovratnih sredstev: 4.400.000 EUR za leti 2010 in 2011.
Roki za oddajo vlog: 02.12. 2010. in 03.03. 2011 oziroma do porabe sredstev.
Več informacij na: www.mg.gov.si.

1.

1.

2.

Evropski kohezijski sklad

Ministrstvo za gospodarstvo

http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944
http://www.mg.gov.si/
http://www.mg.gov.si/
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Urad RS za Mladino, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, je v okviru svoje strategije 
na področju mladinske politike in nove 
finančne perspektive sledil ključnim 
usmeritvam, med katere sodi izboljšanje 
blaginje prebivalstva s spodbujanjem 
gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih 
mest in krepitev človeškega kapitala tudi 
med mladimi. 

V obdobju 2007 do 2013 je predvidena 
vzpostavitev mreže regionalnih centrov, 
ki bodo poleg prostorov za izvajanje 
mladinskih programov omogočili tudi 
nastanitev. S tem bodo mladim ponu-
jene možnosti za izvajanje večdnevnih 
oziroma dolgoročnih programov. Ob iz-
teku programa je tako pričakovati mrežo 
desetih centrov z ustrezno opremljenimi 
prostori za izvajanje mladinskih prog-
ramov ter s skupno več kot 300 novimi 
ležišči. Centri bodo po pričakovanjih 
skupno realizirali preko 20 tisoč nočitev 
letno, v njih pa naj bi dobilo zaposlitev 
vsaj 30 oseb.

Opis projekta
8. aprila 2010, so v Brežicah uradno odprli obnovljeni 
mladinski kulturni center in mladinski hotel. Gre za prvi 
projekt izmed skupno desetih, ki so bili podprti na javnem 
razpisu za sofinanciranje mladinske infrastrukture, ki bodo 
poleg kapacitet za izvajanje mladinskih programov zago-
tavljale tudi nastanitvene kapacitete, s čimer bodo mladim 

Evropski sklad za regionalni razvoj

Mladinski hotel Brežice

Vir: foto arhiv upravičenca.

Vir: foto arhiv upravičenca.

ponujene možnosti za izvajanje večdnevnih oz. dolgoročnih 
mladinskih programov. Investicija je deloma sofinancirana 
v okviru javnega razpisa namenjenega mladinski turistični 
infrastrukturi Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer 
v višini 796 tisoč evrov, preostali del je financiran s sredstvi 
Občine Brežice, v višini 398.147 EUR.

Vir: foto arhiv upravičenca.
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Mladinski center Brežice je s projektom Mladinski hotel 
Brežice izvedel investicijska vzdrževalna dela in adaptacijo 
objekta bivšega Doma letalcev in večnamenske dvorane, 
znotraj kompleksa na Gubčevi 10a. S tem je omogočil izva-
janje in razvoj programov Mladinskega centra Brežice, na-
dalje tudi ostalih programov v javnem interesu na področju 
mladine in širše, vzpostavil pogoje za razvoj novih večdne-
vnih programov z udeleženci izven regije Posavje, ter se z 
uporabo aktivne politike zaposlovanja usmeril predvsem na 
rizične ciljne skupine brezposelnih - iskalci prve zaposlitve, 
dolgotrajno brezposelni in starejši brezposelni s poudarkom 
na mladih in ženskah. 

Osvežen mladinski hotel nudi nastanitev za 71 oseb, v 
apartmajih in sobah, opremljenih v svežem slogu čistih 
linij in barv, ki jih krasijo igrive silhuete živali. Na voljo je 
17 klimatiziranih sob, od tega 3 dvoposteljni apartmaji, 4 
šest-posteljne sobe in 10 dvoposteljnih sob. Poleg namestit-
venih kapacitet nudimo tudi skupni prostor za druženje in 
pripravo hrane. Gostom je na voljo souporaba kuhinje z vso 
dodatno opremo, kjer si lahko pripravijo odlične in sveže 
obroke kar sami. V slednji se nahaja tudi prijeten družabni 
prostor s televizijo in DVD-predvajalnikom. Na recepciji se 
nahaja turistično-informacijska točka, ki podaja vse infor-
macije lokalnih znamenitosti, ter bogata zbirka turističnega 
gradiva lepot Slovenije. 

Z mladinskim hotelom so zadostili potrebam mladinskega 
centra po nastanitvenih kapacitetah znotraj večdnevnih 
programov Mladinskega centra Brežice, ki vključujejo udele-
žence izven regije Posavje. To so predvsem programi med-
narodnega sodelovanja kot tudi različni tabori za slovenske 
udeležence (npr. tabor za Zoisove štipendiste). V letošnjem 
poletje so izvedli, v primerjavi s preteklimi leti dodatno, v 
lastni organizaciji 3 mednarodne izmenjave, ter 2 domača 
tabora. 

Posredno so v Brežicah z investicijo dosegli sledeče kratko-
ročne cilje:

zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme za 
delovanje mladinskega centra, izvajanje rednih progra-

mov centra ter ostalih programov v javnem interesu na 
področju dela z mladimi in ostalih področjih,

nova ponudba programov na področju dela z mladimi 
posebej na področju neformalnega učenja in medkul-
turnega sodelovanja,

dodatna programska turistična ponudba s povezovan-
jem kulturnih in naravnih potencialov,

povečanje števila prenočitvenih kapacitet,

povečanje števila turističnih nočitev,

povečanje števila zaposlitev.

povečanje in dvig ravni ponudbe programov na pod-
ročju dela z mladimi,

večja podpora področja dela lokalnemu in regionalne-
mu razvoju,

razvoj dodatnih programov,

prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala,

večja in bolj kakovostna vključitev javne mladinske 
infrastrukture v gospodarsko turistično rabo,

dvig ravni ponudbe za mlade in turistične ponudbe v 
regiji,

izboljšanje razvitosti programov za mlade in turizma,

povečanje in prepoznavnosti regije – destinacije.

Dodatno pa so si kot dolgoročne cilje zastavili:

Vir: foto arhiv upravičenca.

Vir: foto arhiv upravičenca.
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Kohezijski sklad

Dober odziv na kampanjo “Evropa izobražuje - 1000 tečajev za 1000 voznikov”

Začrtana promocijska kampanja, ki jo Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) izvaja 
v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije (AMZS), se je 
pričela konec maja in bo potekala v dveh sklopih. Promocij-
ska kampanja predstavlja dodano vrednost zlasti promet-
nim projektom, ki se sofinancirajo iz Kohezijskega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, kot so npr. obnova 
železniške infrastrukture, gradnje avtocest in državnih cest, 
obvoznic, izven nivojskih križanj, kolesarskih stez ipd.
S tečajem varne vožnje na Vranskem so bili nagrajeni tisti 
posamezniki, ki so pravilno odgovorili na vsa zastavljena 
vprašanja na omenjeni spletni strani o poznavanju EU, po-
rabi evropskih sredstev ter v manjšem delu tudi o prometni 
varnosti. Tisti, ki so bili delno uspešni, a so pravilno odgo-
vorili na več kot polovico zastavljenih vprašanj, so prejeli 
praktične tolažilne nagrade.

Izmed 500 nagrajencev se jih je do danes na poligonu 
Centra varne vožnje na Vranskem preizkusilo 326, ki so 
nadgradili svoje znanje s tega področja - se seznanili z voz-

no-fizikalnimi osnovami, zavorno tehniko, reakcijami vozila, 
vzroki, ki povzročajo zanašanje vozila, pasivnimi in aktivnimi 
varnostnimi napravami vozila, posebnostmi in nevarnostmi 
vožnje na avtocestah ter hitrih cestah. 

V okviru kampanje, ki jo sofinancira Evropska unija iz Ko-
hezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
je bilo poleg polovice tečajev varne vožnje razdeljenih tudi 
800 tolažilnih nagrad. Svoje znanje o poznavanju EU, porabi 
evropskih sredstev ter v manjšem delu tudi o prometni var-
nosti je na spletni strani www.euskladi.si doslej preizkusilo 
več 1000 posameznikov.

Zainteresirani posamezniki lahko svoje znanje na omenjeni 
strani preizkušate tudi v prihodnje. 

Od 15. oktobra – ko se bo začel drugi del omenjene kam-
panje – pa se boste lahko potegovali za katerega izmed 
preostalih 500 tečajev. 

http://www.euskladi.si/
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Projekt je bil izbran v okviru javnega razpisa Uspešno 
vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo 
in izobraževanje za obdobje 2008-2011. Za izvajanje svojih 
dejavnosti so uspeli pridobiti 102.000,00 EUR. Projekt se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Enakost 
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednost-
ne usmeritve: Povečanje dostopnosti in enake možnosti v 
sistemu vzgoje in izobraževanja. 

Osnovni cilj projekta je uvajanje oz. krepitev aktivnosti, ki 
so namenjene uspešnejšemu vključevanju učencev migran-
tov v sistem vzgoje in izobraževanja ter s tem tudi uspešnej-
ši prilagoditvi  mladih na zaposlitev v podjetjih v Republiki 
Sloveniji. Poudarek projektnih aktivnosti je na pregledu in 
dopolnitvah izvajanja učnih načrtov ter krepitvi komuni-
kacije med strokovnimi delavci, učitelji, starši migranti in 
dijaki migranti. 

Projekt vodi Srednja ekonomska šola Ljubljana, sodeluje pa 
še 12 srednjih šol (ESIC Kranj, Ekonomska šola Novo mesto, 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Srednja 
ekonomska šola Maribor,  Srednja ekonomska in trgovska 
šola Nova Gorica, Šolski center Ljubljana, Ekonomska in 
trgovska šola Brežice, Srednja šola Slovenska Bistrica, Šolski 
center Postojna, Srednja šola Zagorje,  Srednja zdravstvena 
šola Ljubljana, Gimnazija Kočevje).

Generalni cilj projekta »Medkulturno učenje in spre-
jemanje različnosti za uspešno življenje« je zviševan-
je zavesti srednješolske  populacije glede medkulturne 
različnosti in krepitev pozitivne naravnosti do drugačnosti. 
Vsem dijakom migrantom je potrebno v skladu s Strategijo 
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 
Vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji  zagotovi-
ti enake možnosti in spodbujati socialno vključenost. V 
dveletnem obdobju smo na trinajstih slovenskih srednjih 
šolah izvajali različne vrste dejavnosti, ki so vključevale 
dijake migrante, njihove starše in posredno tudi učitelje. 
S celovito raziskavo smo raziskali, kako se dijaki migranti 
in njihovi starši vključujejo v življenje in delo šole. O svojih 
izkušnjah z njimi smo povprašali tudi svetovalne službe. 
S koordinatorji smo pripravili predlog kurikula Medkul-
turna vzgoja, ki je načrtovan kot medpredmetna tema in 
priključen k vsem predmetom. Predlog kurikula v celoti 
podpira medkulturno učenje, ki je temeljno učenje za živ-
ljenje v večkulturni družbi.  V sodelovanju z Andragoškim 
centrom Slovenije smo izobraževali učitelje za medkul-

turne kompetence. K predlogu kurikula smo pripravili tudi 
učna gradiva in izvajali 10 testnih ur Medkulturne vzgoje 
v razredu. Dijaki so se na tematske medkulturne ure zelo 
dobro odzvali. Ugotovili smo, da so radi sodelovali in da jih 
zanimajo vsebine z migrantsko tematiko. Razvijali smo tudi 
strategije za delo s starši migranti in se z njimi pogovarjali 
o problemih na katere so naleteli pri vključevanju v naše 
družbeno okolje. Poseben poudarek smo dali dejavnos-
tim za dijake migrante. Dijaki so se v Brežicah pomerili v 
športnih igrah, pisali prispevke za literarni natečaj Nihče 
ni otrok sam zase, predstavili svoje države in kuhinje ter se 
srečali na skupnem srečanju migrantskih skupin v Postojni. 
V okviru promocije projekta smo pripravili okrogli mizi v 
Novem mestu in Postojni. Vse informacije o poteku projekta 
in izvajanju aktivnosti smo sproti objavljali na spletni strani 
www.projektmigranti.si, ki je nastala v okviru projekta. 

Rezultati so pokazali, da se tako dijaki migranti kot njihovi 
starši v Sloveniji počutijo sprejete in nimajo večjih težav pri 
vključevanju v novo okolje. Težave jim v večji meri povzroča 
neznanje slovenskega jezika in drugačen izobraževalni sis-
tem, zato smo predlagali nekatere aktivnosti in obiskovanje 
tečaja slovenskega jezika takoj ob prihodu v našo državo. 
Ugotovili smo tudi, da se starši migranti slabo vključujejo 
v življenje in delo šole, ker so zelo zaposleni. Velika ovira za 
vključevanje in komunikacijo s šolo pa je tudi neznanje slo-
venskega jezika. Zaželeno je, da bi  tudi oni lahko obiskovali  
brezplačen tečaj slovenskega jezika.

Izkazalo se je tudi, da tako dijaki, kot učitelji potrebujejo 
kontinuirano izobraževanje za medkulturne kompetence, ki 
so ključnega pomena za upravljanje medkulturnih vprašanj 
in vseživljenjskega učenja. Potrebna je vzgoja, ki bo vodila k 
strpnosti in spoštovanju drugega ter razbijala stereotipe in 
predsodke. Zato je končni namen projekta šolam predlagati 
takšne aktivnosti, ki bi pripomogle k dobremu sožitju med 
različnimi kulturami in spoštovanju pravic vsakega človeka. 
Zavedamo se, da je medkulturno učenje vseživljenjski proces 
in da bi bilo začeto delo nujno tudi nadaljevati.

Evropski socialni sklad

Uspešno vključevanje otrok migrantov v učenje 
“MEDKULTURNO UČENJE IN SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI ZA USPEŠNO ŽIVLJENJE”
(julij 2008 - december 2010)

http://www.projektmigranti.si/
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  Obveščamo vas, da smo se PRESELILI na novo lokacijo. 

  NOV kontaktni naslov:

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. 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti 
o operaciji, se lahko za morebitne pripombe oz. v primeru nejasnosti v zvezi z označevanjem z oglasnimi deskami in razlagal-
nimi tablami ter drugimi ukrepi obrnete na kontaktne osebe za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:

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

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

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

 Tehnična pomoč: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@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.

Prijetno branje vam želimo!

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 
Telefon: (01) 3201 300
Faks: (01) 3201 301
Elektronski naslov: gp.svlr@gov.si

http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx
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mailto:gregor.greif@gov.si
mailto:urska.macek@gov.si
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