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Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je odobrila zvišanje sredstev za program, za katerega je 
sedaj na razpolago 18.115.288,24 EUR.
Programu smo podaljšali tudi rok za oddajo ponudb.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa bo podaljšano do predvidoma 
novembra 2011.

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

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 zapos-
litev 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 18.000.000 EUR. 
Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
 Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
 Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa

Certifikat »Družini prijazno podjetje«

Podeljevanje certifikata Družini prijazno podjetje je revizorsko svetovalni postopek, katerega namen je izboljšanje 
situacije pri prijaviteljih na področju upravljanja s človeškimi viri, ki je pomemben element razvoja v trenutnih 
zaostrenih finančno gospodarskih razmerah.
Projekt se izvaja v okviru Evropskega socialnega sklada. 

Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 1.006.184 EUR od tega je prispevek EU 85 % in slo-
venska udeležba 15 %. Projekt pa bo trajal od 01.01.2011 do 31.11. 2015.

Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2011 je odprt s 1. marcem 2011. 
Poziv je odprte narave in se za leto 2011 zaključi 30. novembra 2011.

Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: certifikat

Evropski socialni sklad

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, 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 
MDDSZ je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:

1.

2.

3.

http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
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
http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
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Program »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«
Namen programa je celovito in sistematično pristopiti k vzpostavitvi sistema in pobud za povezovanje usposabljanj 
zaposlenih ter potreb na trgu dela, ki bodo opravljale strukturna neskladja, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških 
virov in povečala mobilnost in zaposljivost.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega programa je 10.574.504,74 EUR. 
Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 8.988.329,02 EUR in nacionalna udeležba 15 % vrednosti pro-
jekta ali 1.586.175,72 EUR.

Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje do 31. 7. 2011.

Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-
projektov-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011/

Evropski socialni sklad sofinancira program »Priložnost zame«
Namen programa, ki ga bo izvajal upravičenec, je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev brez-
poselnih oseb iz ciljne skupine na celovit način, ki bo vključenim osebam omogočil intenzivno in celovito podporo pri 
delovni in socialni reintegraciji ter s pomočjo ukrepov informiranja, motiviranja ter spremljanja hkrati vplival na oza-
veščanje delodajalcev in širše javnosti ter pripomogel k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem ranljivih 
skupin na trgu dela.
S podporo vključenim osebam in delodajalcem v času trajanja aktivnosti, v obliki obiskov na terenu ter pomoči stro-
kovnih delavcev upravičenca, bo program dodatno prispeval k ustvarjanju pozitivnih možnosti za ohranjanje zaposli-
tev, celostni razvoj in nadaljno delovno aktivnost vključenih oseb.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega programa je 8.604.650,00 EUR. 
Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 7.313.952,50 EUR in nacionalna udeležba 15 % vrednosti pro-
jekta ali 1.290.697,50 EUR. 

Ponudbe lahko vlagatelji vložijo do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31.12.2011, ko se izteče 
končni rok za predložitev ponudb. 
Več informacij na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=311.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013

Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene 
srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov. Program je namenjen odraslim, ki so v dopoln-
jeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 
2012/2013.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od tega je za šolnine 
namenjeno 6.923.610,00 EUR.

Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15.7.2013.

Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobra-
zevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

4.

5.

1.

Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-projektov-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-projektov-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=311
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/
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Javni razpis Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški 
proces v letih 2011, 2012, 2013

Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, 
gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in državami ter vključevanje le-teh v 
razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za sofinanciranje 
aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces, je 1.785.462,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % 
vrednosti projekta ali 1.517.642,70 EUR in nacionalna udeležba 15 % vrednosti projekta ali 267.819,30 EUR. Skupna okvirna 
višina nepovratnih sredstev v letu 2011 je 585.462,00 EUR.

Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je do 31. 01. 2012 do 14. ure.

Več informacij na: http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=971

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013
Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo na visokošolskem 
zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih programov, razvoju študijske dejavnosti in 
h krepitvi mednarodnega sodelovanja.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za sofinanciranje 
aktivnosti vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces, je 870.109,00 EUR. Od tega znaša prispevek 
EU 85 % vrednosti projekta ali 739.592,65 EUR in nacionalna udeležba 15 % vrednosti projekta ali 130.516,35 EUR.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2011 je 585.462,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je za prvo odpiranje od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 08. 08. 2011 do 
14. ure in za drugo odpiranje do 31. 05. 2012 do 14. ure.

Celotna razpisna dokumentacija je na: http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//2708/

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvoj-
nikov v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter 
inovacijskih sposobnosti.
Cilj javnega razpisa je krepitev raziskovalno razvojnih skupin, ki še nimajo raziskovalno razvojnih oddelkov ali skupine v 
podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih raziskovalno razvojnih oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih ra-
ziskovalno razvojnih področjih. Rezultat programa, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiran-
ja je vzpostavljena nova raziskovalno razvojna skupina v podjetju, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012 in 2013 ter 2014 za izvedbo javne-
ga razpisa je 20.000.000,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 17.000.000,00 EUR in nacionalna 
udeležba 15 % vrednosti projekta ali 3.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je za prvo odpiranje od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 05. 09. 2011 do 
12. ure, ostali roki pa so naslednji: 2. rok za oddajo vloge je 09. 01. 2012 do 12. ure, 3. rok za oddajo vloge je 21. 05. 2012 
do 12. ure, 4. rok za oddajo vloge je 03. 09. 2012.

Veči nformacij na: http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=974

1.

2.

3.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=971
http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/2708/
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=974
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Kohezijski sklad
Razpisi iz energetskega področja

Ministrstvo za gospodarstvo
1.

2.

3.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 (DOLB 3)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno bioma-
so (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do 
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso 
kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za leto 2015

Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 05. 09. 2013, morebitni ostali roki za odda-
jo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. 
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 01. 09. 2011. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so 
vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
 
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

Javni razpis za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011-2013 (UJR 1)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetl-
jave za obdobje 2011-2013. Finančne spodbude so namenjene občinam za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo 
novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje inves-
ticijsko vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti 
sijalk in svetilk. 

Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000 EUR za leto 2013

Roki za oddajo vlog:
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 31. 08. 2011, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog 
ali s sklepom zavržene, v kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju. Roki za 
oddajo vlog na naslednja odpiranja so: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu. 
Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na 
predhodnem odpiranju, o čemer bo MG v Uradnem listu ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2014 (KNLB 3)

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso 
(v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni 
tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energet-
ski vir.  

Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 1,1 mio EUR 
za leto 2015

Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 05. 09. 2013, morebitni ostali roki za oddajo 
vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. 

Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_
single]=901

http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906
http://www.mg.gov.si/
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901
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Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdob-
je 2011 do 2013 – UREE1

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe 
električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za 
naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.

Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu 2011, 2.0 mio 
EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013

Roki za oddajo vlog: od 02. 03. 2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do porabe sredstev.

Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893

Javni razpis za energetsko sanacijo domov za starejše
Sredstva so namenjena za projekte energetske sanacije domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 
in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost.

Razpisana sredstva: 20 mio EUR.

Roki za oddajo vlog: Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 24. 08. 2011. 
Naslednja roka za oddajo vlog sta 14. 10. 2011 in 13. 01. 2012. V primeru, da sredstva ne bodo razdeljena v okviru 
predvidenih odpiranj, bo ministrstvo izvedlo dodatna odpiranja, o čemer bo ministrstvo objavilo obvestilo tako na 
svojih spletnih straneh kot tudi v Uradnem listu. 

Več informacij na: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javni-
razpis_pi1[show_single]=944

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb srednjih šol in dijaških domov

Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju MŠŠ ), 
ter opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost.

Skupna višina nepovratnih sredstev: 16 mio EUR za leta 2011, 2012 in 2013.

Rok za oddajo vlog: 20. 10. 2011, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na 
spletni strani MŠŠ najmanj 45 dni pred prvim predvidenim rokom za oddajo vlog.

Več informacij na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javni-
razpis_pi1[show_single]=1124

4.

1.

1.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944
http://www.mss.gov.si/
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1124
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1124
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NAJAVA DOGODKOV

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v jesenskem času skupaj z različnimi partnerji organizirala 
velike informativne dogodke v okviru vsakega operativnega programa posebej. V nadaljevanju sledijo podrobnejše infor-
macije o dogodkih.

OP RČV         od 12. 09. - 16. 09. 2011

V okviru OP RČV bo letos dogodek organiziran v okviru LUPE – 10. Vseslovenskega festivala nevladnih organizacij, saj 
se poskuša na dogodkih vsako leto poudariti določeno temo v okviru razvojnih prioritet poleg seznanjenosti javnosti o 
dosežkih OP RČV na splošno. Festival je načrtovan v terminu od 12. 09. do 16. 09. 2011, v okviru katerega bo prvi dan na-
menjen ESS dnevu z naslovom Priložnosti Evropskega socialnega sklada za nevladne organizacije. En dan pa bo namenjen 
bazarju nevladnih organizacij, kjer se bo preko stojnice predstavljala tudi SVLR. 

Cilj festivala bo prispevati (i) k večjemu prepoznavanju Evropskega socialnega sklada, priložnosti za financiranje in pome-
na za prebivalke in prebivalce RS in (ii) k večjemu prepoznavanju nevladnih organizacij, njihovega delovanja in pomembne 
vloge pri zagotavljanju kvalitetnega in dostojnega življenja prebivalk in prebivalcev RS.

Opis festivala: V festivalskem tednu se bo zvrstilo vsaj 15 različnih dogodkov (okroglih miz, javnih razprav, predstavitev 
in delavnic) s področja človekovih pravic, sociale, zdravja, športa, okolja, mladih, razvojne pomoči, financiranja in z ostalih 
za NVO pomembnih področij. Dogodki bodo organizirani v sodelovanju z različnimi nevladnimi organizacijami, kar bo 
prispevalo k razpršenosti in pokritosti čim večjega števila tem.
 
 ESS dan – ponedeljek, 12. september
Prvi festivalski dan bo namenjen Evropskemu socialnemu skladu, kjer se bodo skozi celotni dan zvrstile različne aktivnosti 
od predstavitve z naslovom priložnosti ESS za NVO, diskusijske kavarne do delavnice za pridobivanje sredstev ESS. 

 BAZAR nevladnih organizacij – četrtek, 15. september
Bazar bo celodnevni dogodek, na katerem se bo v središču Ljubljane predstavilo preko 150 nevladnih organizacij. Sodelujo-
če NVO bodo svojo dejavnost predstavljale na stojnicah, odru in drugih prizoriščih, kjer bodo obiskovalci lahko neposred-
no uporabili oziroma preizkusili storitve NVO. Tudi Bazar bo imel ESS pridih, saj bo ena od stojnic namenjena predstavitvi 
ESS-ja, poleg tega pa se bo povabilo čim več organizacij, ki izvajajo projekte, financirane iz ESS-ja, da predstavijo svoje 
projektne aktivnosti. 

Lahko pa sodelujete tudi v fotografskem natečaju in si prislikate privlačno nagrado. Avtor zmagovalne fotografije bo za 
nagrado prejel vikend paket Sofijina pravljica v Rimskih termah za dve osebi, podelilo pa se bo še dvoje pohodnih palic 
in dve majici. 
Več informacij o fotografskem natečaju si lahko preberete na naslednji spletni strani http://www.cnvos.si/article?path=/
promocija/festival_lupa/lupa_2011/foto_natecaj.

http://www.rimske-terme.si/default.asp?mID=sl&pID={21861967-a664-401a-bf07-d0cb10d7c09c}
http://www.cnvos.si/article?path=/promocija/festival_lupa/lupa_2011/foto_natecaj
http://www.cnvos.si/article?path=/promocija/festival_lupa/lupa_2011/foto_natecaj
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NAJAVA DOGODKOV

OP ROPI         od 26. 09. - 30. 09. 2011

Služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto organizira večji informativni dogodek, v okviru katerega 
širši javnosti predstavi izvajanje posameznega operativnega programa, na podlagi katerih poteka črpanje evropskih sred-
stev. 

Letos bodo v okviru omenjenega dogodka širši javnosti svoja vrata odprli centri za ravnanje z odpadki, ki so sofinanci-
rani s sredstvi Evropske unije. V okviru dobre 1,5 milijarde evrov vrednega Operativnega programa za razvoj okoljske in 
prometne infrastrukture je za izgradnjo in posodobitev omenjenih centrov v obdobju 2007-2013 zagotovljenih dobrih 155 
milijonov evrov.

V okviru dogodka, ki bo potekal od 26. – 30. septembra, bo svoja vrata za obiskovalce odprlo pet centrov, in sicer v Pu-
concih, Celju, Novem mestu, Ljubljani in Slovenj Gradcu ter Toplarna Celje. Obiskovalci se bodo tako lahko v okviru 
vodenih ogledov neposredno seznanili s projekte, ki so bili v njihovem okolju sofinancirani z evropskimi sredstvi in ki 
bistveno vplivajo tudi na izboljšanje njihovega vsakdanjega življenja. Obiskovalci se bodo lahko seznanili z organiziranost-
jo in delovanjem tovrstnih centrov ter izvedeli, kaj se zgodi z odpadki, ko jih odnesemo iz svojega doma. 

Omenjene centre si bo moč ogledati:

 26. september – Koroški regijski centri za ravnanje z odpadki (KOCEROD) – vodena ogleda bosta potekala  
    ob 10. in 13. uri 
 27. september – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) – ure ogledov bodo naknadno sporočene
 28. september – Regijski center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje) in Toplarna Celje – vodeni ogledi  
    bodo potekali vsako polno uro, in sicer od 10. do 17. ure
 29. september – Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) – vodeni ogledi bodo 
    potekali vsaki dve uri, s pričetkom ob 10. uri (nato ob 12., 14. in 16. uri)
 30. september – Center za ravnanje z odpadki Puconci (CERO Puconci) - vodeni ogledi vsako polno uro, in   
    sicer od 10. do 17. ure

Natančnejši podatki o urah obiskov centrov za ravnanje z odpadki bodo objavljeni na spletni strani www.eu-skladi in v 
naslednji številki e-novičk.

Do odlagališč bo organiziran tudi avtobusni prevoz, in sicer iz centra mesta do lokalnega odlagališča in nazaj. Vsak obisko-
valec bo ob tej priložnosti prejel priložnostno darilo.

Vprašanja v zvezi z omenjeni dogodkom lahko posredujete na naslov: euskladi.svlr@gov.si

    VABLJENI!

OP RR         od 17. 11. - 18. 11. 2011

V okviru OP RR bo SVLR v sodelovanju z MVZT organizirala dvo-dnevno mednarodno konferenco na temo centrov 
odličnosti, ki bo potekala na Brdu (17. in 18. 11. 2011). 

Prvi del konference bo namenjen predstavitvi pomena centrov odličnosti, zakaj odločitev o njihovi vzpostavitvi ter 
pričakovanih rezultatih, ki naj bi jih tovrstni instrumenti prinesli na ravni države, regije, Evrope. 
V drugem delu bodo predstavljeni znanstveni dosežki centrov odličnosti, poslovnih modelov in IPR, potekala pa bo tudi 
izmenjava dobrih praks. 
Namen konference je predstavitev delovanja centrov odličnosti v evropskem prostoru ter izmenjava njihovih znanstvenih 
dosežkov, poslovnih modelov in dobrih praks. Poleg tega bodo predstavljeni tudi dosežki Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 

http://www.kocerod.si/
http://www.cerod.org/
http://www.rcero-celje.si/
http://www.rcero-ljubljana.eu/
http://www.cerop.si/
http://www.eu-skladi.si/
mailto:euskladi.svlr%40gov.si?subject=
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Evropski socialni sklad

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja – Nevladna.org
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Projekt regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja 
je delno financiral Evropski socialni sklad in Ministrstvo za 
javno upravo med 01. 01. 2009 in 31. 10. 2010. Upravičenec 
pri projektu je bil Zavod PIP. Višina dodeljenih sredstev je 
znašala 260.000,00 EUR.

V okviru prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja 
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga so 
sofinancirani projekti horizontalnih mrež NVO, regionalnih 
NVO stičišč in vsebinskih/področnih NVO mrež. Sofinanci-
rani projekti krepijo usposobljenost NVO, spodbujajo večjo 
učinkovitost njihovega delovanja in njihovo sodelovanje pri 
oblikovanju javnih politik. Z razvojem novih storitev, ki jih 
lahko izvajajo nevladne organizacije, dolgoročno prispevajo 
k višanju stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju. Minis-
trstvo za javno upravo je z izvajanjem prednostne usmeritve 
pričelo v letu 2008 in do konca leta 2010 sofinanciralo 32 
projektov NVO. Pri tem ocenjuje, da so bolj kot neposredni 
učinki projektov, ki se merijo v več tisoč udeležencih uspo-
sabljanj na več kot 400 delavnicah, pomembni predvsem 
posredni rezultati, ki se kažejo v aktivnejšem povezovanju 
nevladnega sektorja in njegovi institucionalni krepitvi. 

Izvedba projekta regionalno stičišče nevladnih organizacij 
Podravja je prispevala k uresničevanju naslednjih razvojnih 
prioritet, ki izhajajo iz ključnih razvojnih vprašanj NVO 
sektorja:
 povezan, dejaven in v okolju prepoznaven, 
 uveljavljen ter vpliven nevladni sektor;
 na podlagi znanja in usposobljenosti zaposlenih in   
 prostovoljcev konkurenčen nevladni sektor.

Regionalno stičišče je razvojne prioritete uresničevalo z 
zagotavljanjem podpornega okolja za delovanje NVO z 
nudenjem servisne podpore za NVO v obliki svetovanj in 
strokovne tehnične pomoči (računovodstvo, davki, iskanje 
ustreznih finančnih virov, pravna vprašanja delovanja NVO, 
pomoč pri prijavah na javne razpise), povezovanjem in 
mreženjem NVO (organizacija srečanj, NVO sejem, konfe-
renca NVO Podravske regije), informiranjem članic stičišča 
in drugih nevladnih organizacij (vzpostavitev in vzdrževanje 
spletne strani, e-informatorji, zloženke) ter vzpodbujanjem 

civilnega dialoga (vzpostavitev in nudenje strokovne pomo-
či neformalni regionalni NVO mreži).

Z izvedbo različnih oblik usposabljanj (projektno vodenje, 
javno nastopanje pridobivanje sredstev, uporaba računal-
niških programov in orodij (npr. IKT – Google pisarna) je 
okrepilo usposobljenost delujočih v NVO in poskrbelo za 
uvajanje novih metod usposabljanja (vzpostavitev virtualne 
izobraževalne platforme).

Na področju ozaveščanja širše javnosti o pomenu in vlogi 
NVO je smiselno izpostaviti izdajo 3 številk časopisa Ne-
vladna, ki je bil v dogovoru s časopisno hišo Večer izdan v 
nakladi 25.000 izvodov in je bil namenjen predstavitvi pod-
ravskih nevladnih organizacij ter obravnavi vprašanj razvoja 
nevladnega sektorja.

Ker je bila kot ena izmed ovir hitrejšega razvoja NVO sek-
torja identificirana pomanjkanje  zavedanja o pomenu NVO 
pri javnih uslužbencih in politikih v lokalnih samoupravah 
je bil del aktivnosti namenjen tudi iskanju sistemskih rešitev 
za vključevanje NVO v procese javnega odločanja s poda-
janjem in zagovarjanjem pobud in predlogov ter izmenjavo 
stališč in idej.
 
Z izvedbo projekta v okviru katerega je bilo med drugim 
izvedenih 12 srečanj za NVO, 16 usposabljanj za NVO, 
uvedene 4 nove IKT rešitve, pripravljena 2 e-zbornika in 
e-priročnik podpornih storitev, se je stičišče vzpostavilo kot 
gonilna sila povezovanja NVO v regiji tj. kot vzpodbujevalec, 
zastopnik in podpornik nevladnih organizacij v Podravju.

Izjava upravičenca: »Kot posebej pomemben rezultat pro-
jekta bi izpostavili, da smo v okviru pobude Moja družba 
skupaj z županom Francem Kanglerjem začrtali temelje za 
nadaljnje aktivnosti pri vzpostavljanju komisije za razvoj 
nevladnih organizacij v okviru Mestne občine Maribor, s 
katero želimo povezati nevladnike v Mariboru s predstavniki 
lokalne samouprave z namenom, da skupaj iščemo rešitve 
za hitrejši razvoj NVO in boljše medsebojno sodelovanje pri 
tem so nam nevladne organizacije zaupale vlogo koordina-
torja.«
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Evropski sklad za regionalni razvoj

Urad RS za meroslovje (MIRS) – osrednja institucija za ugotavljanje in 
potrjevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin
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Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljevan-
ju: MIRS) deluje v sestavi Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo. Ustanovljen je bil junija 1991 ob 
nastanku samostojne države Slovenije kot Urad RS za 
standardizacijo in meroslovje. MIRS je med drugim tudi 
osrednja institucija, ki vzpostavlja in vzdržuje nacionalni 
sistem ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz ple-
menitih kovin (Au, Ag, Pt in Pd), kot ga opredeljuje Zakon 
o izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 04/06-UPB1). 
To vključuje pripravo in nadzor nad izvajanjem področne 
zakonodaje, izvajanje preskusov in potrjevanje skladnosti 
izdelkov iz plemenitih kovin, vodenje registra dobaviteljev 
izdelkov iz plemenitih kovin ter izvajanje inšpekcijskega 
nadzora nad izdelki v prometu. MIRS ima v svoji sestavi 
ustrezen kemijski laboratorij, katerega naloga je preskušan-
je in potrjevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin, 
izvedeno na najvišji meroslovni ravni v državi, vključujoč 
uporabo sodobne merilne opreme in postopkov kvantita-
tivne kemijske analize.  
MIRS je od leta 1997 polnopravni član Mednarodnega 
združenja pooblaščenih uradov za preskušanje plemenitih 
kovin (IAAO), od leta 2009 pa je Republika Slovenija  tudi 
polnopravna članica Konvencije o preskušanju in označe-
vanju izdelkov iz plemenitih kovin. 

Vsi pooblaščeni preskusni uradi v državah EU, ki, tako kot 
MIRS, izvajajo kemijske analize zlatih in srebrnih izdelkov, 
so opremljeni z odgovarjajočo osnovno merilno opremo, ki 
vključuje zlasti:
         kupelacijske peči za izvedbo metode kupelacije, s 
katero se izvede merjenje masnega deleža zlata v zlitini 
plemenitih kovin
         titratorje, ki so delno ali v celoti avtomatizirani sistemi 
za izvedbo potenciometične titracije, s katero se izmeri 
masni delež srebra v zlitinah plemenitih kovin
         precizne analitske tehtnice, za tehtanje vzorcev ter 
peščene kopeli za pripravo vzorcev.

Z navedeno merilno opremo je sicer razpolagal tudi MIRS, 
vendar je bila oprema iztrošena in dotrajana ter zato po-
trebna zamenjave.

Večina EU preskusnih uradov je opremljenih tudi s sodobno 
merilno opremo, ki omogoča zelo hitro in nedestruktivno 
preskušanje izdelkov z X-žarkovno fluorescenco (XRF). Na 
tem področju je opremljenost MIRS močno zaostajala za 
sorodnimi inštitucijami v EU, zato je bila nabava novih XRF 
inštrumentov nujno potrebna. Le ta je bila sofinancirana v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Metoda XRF je bila namreč s strani Konvencije o preskušan-
ju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin priznana kot 
preskusna metoda, ki se jo lahko uporabi kot nadomestno 
metodo za druge do sedaj uporabljane časovno zahtevnej-
še, destruktivne preskusne metode.

Ena od pomembnejših nalog na področju inšpekcijskega 
nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu je vezana 
tudi na odkrivanje ponarejanja državnih žigov. Odgovar-
jajočo opremo, s katero lahko opazujemo odtise žigov na 
izdelkih in prepoznavamo morebitne ponaredke, običajno 
sestavlja CCD mikrosistem za opazovanje povečanega odti-
sa žiga na izdelku, prenosni računalnik z aplikacijo za hitro 
ločevanje ponaredkov in kamera, ki omogoča prepoznavan-
je in primerjavo oznak. MIRS kot nadzorni organ na področ-
ju izdelkov iz plemenitih kovin, s takšnim inštrumentom do 
sedaj ni razpolagal. Z njegovo nabavo pa je bila zagotovljena 
z EU primerljiva raven zaščite pred ponarejanjem državnih 
žigov, kar je pomembno tako za izdelovalce izdelkov iz ple-
menitih kovin kot tudi za potrošnike.

Glavni cilj nakupa nove merilne opreme za preskušanje 
izdelkov iz plemenitih kovin je bil nadomestiti dotrajano 
merilno opremo in zagotoviti, da bi v Republiki Sloveniji 
ohranili, na področju nedestruktivnih preskusov izdelkov z 
XRF pa dosegli, nivo potrjevanja skladnosti izdelkov iz ple-
menitih kovin primerljiv z drugimi državami EU. Z uporabo 
nove opreme je mogoče hitrejše in sodobnejše preverjanje 
ter potrjevanje kakovosti slovenskih izdelkov, kar vpliva na 
njihovo konkurenčnost zlasti na trgu EU kot tudi na svetov-
nem tržišču, zagotovljena je boljša zaščita tržišča EU pred 
ponarejanjem izdelkov, omogočen pa je tudi prenos znanja 
na področju plemenitih kovin v države JV Evrope.

Gospodarsko-razvojna 
infrastruktura

Področje OP RR

Infrastruktura 
meroslovnega sistema - 
Plemenite kovine

133.103,90 23.488,94156.592,84

Instrument Slovenska udeležba
(v EUR)

Prispevek 
Skupnosti (v EUR)

Celotna vrednost 
operacije (v EUR)
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Novi potenciometrični titrator za merjenje masnega deleža srebra v zlitinah plemenitih kovin

Predstavitev izvedbe preskušanje izdelkov z X-žarkovno fluorescenco (XRF) na Uradu RS za meroslovje (MIRS), Seminar za 
dobavitelje izdelkov iz plemenitih kovin, Celje 09. 06. 2011



OBVESTILA
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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.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-
izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40

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 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: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si

 Evropski socialni sklad: Polona Pekolj, polona.pekolj@gov.si

 
Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=40.

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!

POZOR!

POZOR!
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala brošuro

 »Razvijamo se s sredstvi EU«. Brošura vključuje informacije na splošno o operativnih programih in 
primerih dobrih praks - www.eu-skladi.si/za-medije/brosure..

Z dnem 01.12.2010 je zaživel prenovljen portal evropske kohezijske politike na 
spremenjenem naslovu www.eu-skladi.si. 
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