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Primeri dobrih praks:

Vlaganja v turistično 
infrastrukturo parka 
Škocjanske jame

Z znanjem o EU do tečaja 
varne vožnje

“Vstopamo v drugo polovico 
projekta DialogeM”

Kohezijski e-koticekv
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Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je 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 subven-
cijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve 
zaposlitve, 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 enkrat-
nem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za polni delovni čas. Takšno zaposlitev morate ohraniti najmanj eno 
leto.

Roki za oddajo vlog: 
 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 
Program je namenjen brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve in 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 zaposli-

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.

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
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tev 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 
projekta 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

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih prog-
ramih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011,2012 in 2013

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 pogod-
be 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/

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

Namen programa je izboljšanje splošne izobraženosti odraslih in doseganje srednješolske formalne izobrazbe, kar pove-
čuje zaposlitvene možnosti posameznika. S tem se bo zmanjšal izobrazbeni primanjkljaj odraslih, starih od 25 do 64 let.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od tega je za šolni-
ne namenjeno 6.923.610,00 EUR.   
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/

Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev in razisko-
valk iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 
20.423.529,00 EUR.

Razpisni pogoji za predlagatelje, kandidate in njihove mentorje, za zunanjega izvajalca ali podpisnika dogovora o sode-

1.

2.

1.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo

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.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/


RAZPISI

4

Ko
he

zij
sk

i  e
-k

ot
ič

ek
    

  1
0/

20
10

www.euskladi.si

lovanju so objavljeni v javnem razpisu na  spletni strani Javne agencije za tehnološki razvoj RS: 
http://www.tia.si/MR10,641,0,1,1.html

Rok za oddajo vlog je četrtek 29.10.2010 do 12. ure.

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

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

Za energetsko sanacijo bolnišnic dobrih 52 milijonov evrov

Evropski sklad za regionalni razvoj

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
1.

1.

1.

1.

Kohezijski sklad

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

http://www.tia.si/MR10,641,0,1,1.html
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
http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944
http://www.mg.gov.si/
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»Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje«Za energetsko sanacijo bolnišnic dobrih 52 milijonov evrov

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

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko tudi letos organizira t.i. veliki informativni 
dogodek, v okviru katerega bo predstavljeno izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013.

Ob tej priložnosti vas vabimo na letošnji dogodek, ki bo potekal

v torek, 12. oktobra 2010, s pričetkom ob 9.00
v hotelu Malovec (Divača).

V okviru dogodka bo predstavljeno izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013 (OP RR) kot tudi projekti, ki so sofinancirani v okviru omenjenega operativnega  programa. 
Osrednji del dogodka bo namenjen ogledu sofinancirane operacije Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka 
Škocjanske jame, zato je dobrodošla primerna obutev.

Kotizacije ni, zaradi organizacijskih zahtev je potrebna predhodna prijava. Število in ime udeležencev sporočite na 
elektronski naslov natasa.rojsek@gov.si. Število mest je omejeno, zato bomo prijave zbirali do zapolnitve razpoložl-
jivih mest. 

Hkrati vas obveščamo, da imate v nadaljevanju nagradni kviz, ki vam omogoča brezplačni ogled Škocjanskih jam.  

Žrebanje nagrajencev bo 12. 10. 2010 in 12. 11. 2010.

2.

http://www.mg.gov.si/
mailto:natasa.rojsek@gov.si


DOBRE  PRAKSE

6

Ko
he

zij
sk

i  e
-k

ot
ič

ek
    

  1
0/

20
10

www.euskladi.si

1. Koliko držav je vključenih v EU?
 S - 25
 A - 23
 U - 27

2.  Koliko zvezd je na evropski 
zastavi?

 G - 24
 I - 27
 Z - 12

3. Evropska himna je?
 J - Beethovnova »Oda 

radosti«
 U - Prešernova »Zdravljica«
 Ž - Mozartova »Mala nočna 

glasba«

4.  Koliko držav obsega 
evroobmočje?

 J - 15
 L - 16
 Ž - 11

5.  Kateri sklad prispeva največ 
sredstev v okviru Evropske 
kohezijske politike v Sloveniji?

 A - Evropski sklad za 
regionalni razvoj

 Ž - Evropski socialni sklad
 E - Evropski kmetijski 

sklad za razvoj podeželja

6.  Kdaj je bil ustanovljen Evropski 
sklad za regionalni razvoj?

 R - 1973
 N - 1975
 V - 1979

7.  Glavni namen Evropskega sklada 
za regionalni razvoj?

 H - razvoj okoljske in 
prometne infrastrukture

 K - zmanjšanje razvojnih 
razlik med regijami

 L - spodbujanje 
zaposlovanja v EU

8. Kakšno je polno ime za OP RR?
 I - Operativni program 

krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za 
obdobje 2007 do 2013

 Z - Operativni program za 
razvoj ribištva

 Č - Operativni program za 
pomoč pri razvoju regij

9.  Glavna področja financiranja  
OP RR ?

 O - promet, okolje
 B - izobraževanja, 

zaposlovanje
 D - gospodarstvo, raziskave 

in razvoj, turizem, 
kultura, šport

10. Kateri grad je na sliki?
 B - Mokrice
 R - Snežnik
 G - Grad grad

11.  V katero statistično regijo spada 
Park Škocjanske jame?

 T - Obalno  kraška regija
 M - Notranjsko kraška regija
 Z - Goriška regija

12.  Kolikšna je dolžina Škocjanskih 
jam?

 K - 12 000 m
 E - 6 200 m
 N - 20 000 m

13.  Kdaj so bile Škocjanske jame 
vpisane v seznam svetovne 
dediščine (UNESCO)?

 P - leta 1986
 F - leta 1984
 V - leta 1988

14.  Katera reka teče skozi 
Škocjanske jame?

 H - reka Pivka
 Č - reka Reka
 S - reka Vipava

15.  Koliko obiskovalcev obišče 
Škocjanske jame na leto?

 C - 150 000
 Š - 500 000
 O - 90 000

16.  Katera je najbolj znamenita žival 
v Škocjanskih jamah?

 A - netopir
 S - človeška ribica
 L - metulj

17.  Povprečna temperatura v 
Škocjanskih jamah?

 R - 8
 C - 12
 T - 5

18.  Iz katerega sklada je bila 
sofinancirana operacija v Parku 
Škocjanske jame?

 F - Iz Evropskega sklada 
za ribištvo

 M - Iz Kohezijskega sklada
 V - Iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj

19. V katerem mestu je trg na sliki?
 Š - Ljutomer
 R - Maribor
 I - Celje
 

NAGRADNI KVIZ za brezplačni ogled  Škocjanskih jam 

GESLO
6 5 10 5 18 6 5 8 6 7 1
4 11 1 10 6 5 9 12 9 8 19

14 8 6 5 12 18 10 15 13 16 7
8 10 5 2 18 15 3 6 8 13 15

11 12 6 17 8 5 4

Pri vsakem vprašanju obkrožite pravilen odgovor in črko prenesite v spodnji lik, kjer boste ob pravilni rešitvi dobili geslo, ki ga 
pošljete na naslov: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Nagrajence 
bomo izžrebali  12. 10. 2010 in 12.11.2010 ter jih obvestili o prejemu nagrade. Vstopnico za ogled Škocjanskih jam bo nagra-
jenec prevzel na blagajni Parka Škocjanske jame z osebnim dokumentom. 

Ime in priimek Tel. št.
Naslov
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Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), Zavod Republike Slo-
venije za zaposlovanje (ZRSZ) in Območna služba Velenje 

 
vas vabimo na

 ZAPOSLITVENI SEJEM – POKLICNE PRILOŽNOSTI IN IZZIVI,
ki bo 14. 10. 2010, od 9. do 18. ure 

na ŠC Velenje - Medpodjetniškem izobraževalnem centru, 
Koroška 62 a, Velenje.

Na sejmu, kjer se nam bo pridružil tudi 6pack Čukur, bomo skupaj s predstavniki delodajalcev, izobraževalnih organi-
zacij in zavodov: 
 predstavili možnosti izobraževanja za poklice, ki jih potrebuje gospodarstvo regije;
 
 predstavili oblike in načine izobraževanja in izobraževalne programe;
 
 pripravili predavanja in delavnice, s katerimi vas želimo na zanimiv način pritegniti k razgovoru in 
 razmišljanju o poklicni odločitvi;
 
 omogočili individualno predstavitev delovnih mest in zaposlitvene razgovore;
 
 na stojnicah se bodo predstavili delodajalci, ki bodo povedali, katere poklice potrebujejo sedaj in v 
 prihodnje, kako je s ponudbo štipendij in prostih delovnih mest, kakšne so novosti na trgu dela in delovne sile;
 
 organizirali okroglo mizo, kjer bodo strokovnjaki z različnih področij predstavili novosti na področju karierne  
 orientacije;
 
 strokovnjaki Zavoda za zaposlovanje bodo organizirali več delavnic in individualnih razgovorov s področja  
 karierne orientacije in zaposlovanja;
 
 ponudili najrazličnejši promocijski material, ki vam bo v pomoč pri poklicni odločitvi in iskanju zaposlitve.  

Na sejem vabimo osnovnošolce in njihove starše, šolske svetovalne delavce, poklicne svetovalce, srednješolce, študen-
te, odrasle, brezposelne osebe in druge zainteresirane kandidate, ki iščete nove priložnosti na trgu dela. 
Vabimo vas, da se udeležite tudi spremljevalnih aktivnosti.

Informacija je ključ. Več ko imamo informacij, več je možnosti in priložnosti za dobro odločitev. 
 

Pridružite se nam na Zaposlitvenem sejmu!

dr. Henrik Gjerkeš, minister 
Ivan Kotnik, direktor ŠC Velenje 
Robert Rajšter, direktor ZRSZ, OS Velenje 

Več o programu na spletni strani http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=267.

1. Koliko držav je vključenih v EU?
 S - 25
 A - 23
 U - 27

2.  Koliko zvezd je na evropski 
zastavi?

 G - 24
 I - 27
 Z - 12

3. Evropska himna je?
 J - Beethovnova »Oda 

radosti«
 U - Prešernova »Zdravljica«
 Ž - Mozartova »Mala nočna 

glasba«

4.  Koliko držav obsega 
evroobmočje?

 J - 15
 L - 16
 Ž - 11

5.  Kateri sklad prispeva največ 
sredstev v okviru Evropske 
kohezijske politike v Sloveniji?

 A - Evropski sklad za 
regionalni razvoj

 Ž - Evropski socialni sklad
 E - Evropski kmetijski 

sklad za razvoj podeželja

6.  Kdaj je bil ustanovljen Evropski 
sklad za regionalni razvoj?

 R - 1973
 N - 1975
 V - 1979

7.  Glavni namen Evropskega sklada 
za regionalni razvoj?

 H - razvoj okoljske in 
prometne infrastrukture

 K - zmanjšanje razvojnih 
razlik med regijami

 L - spodbujanje 
zaposlovanja v EU

8. Kakšno je polno ime za OP RR?
 I - Operativni program 

krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za 
obdobje 2007 do 2013

 Z - Operativni program za 
razvoj ribištva

 Č - Operativni program za 
pomoč pri razvoju regij

9.  Glavna področja financiranja  
OP RR ?

 O - promet, okolje
 B - izobraževanja, 

zaposlovanje
 D - gospodarstvo, raziskave 

in razvoj, turizem, 
kultura, šport

10. Kateri grad je na sliki?
 B - Mokrice
 R - Snežnik
 G - Grad grad

11.  V katero statistično regijo spada 
Park Škocjanske jame?

 T - Obalno  kraška regija
 M - Notranjsko kraška regija
 Z - Goriška regija

12.  Kolikšna je dolžina Škocjanskih 
jam?

 K - 12 000 m
 E - 6 200 m
 N - 20 000 m

13.  Kdaj so bile Škocjanske jame 
vpisane v seznam svetovne 
dediščine (UNESCO)?

 P - leta 1986
 F - leta 1984
 V - leta 1988

14.  Katera reka teče skozi 
Škocjanske jame?

 H - reka Pivka
 Č - reka Reka
 S - reka Vipava

15.  Koliko obiskovalcev obišče 
Škocjanske jame na leto?

 C - 150 000
 Š - 500 000
 O - 90 000

16.  Katera je najbolj znamenita žival 
v Škocjanskih jamah?

 A - netopir
 S - človeška ribica
 L - metulj

17.  Povprečna temperatura v 
Škocjanskih jamah?

 R - 8
 C - 12
 T - 5

18.  Iz katerega sklada je bila 
sofinancirana operacija v Parku 
Škocjanske jame?

 F - Iz Evropskega sklada 
za ribištvo

 M - Iz Kohezijskega sklada
 V - Iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj

19. V katerem mestu je trg na sliki?
 Š - Ljutomer
 R - Maribor
 I - Celje
 

NAGRADNI KVIZ za brezplačni ogled  Škocjanskih jam 

GESLO
6 5 10 5 18 6 5 8 6 7 1
4 11 1 10 6 5 9 12 9 8 19

14 8 6 5 12 18 10 15 13 16 7
8 10 5 2 18 15 3 6 8 13 15

11 12 6 17 8 5 4

Pri vsakem vprašanju obkrožite pravilen odgovor in črko prenesite v spodnji lik, kjer boste ob pravilni rešitvi dobili geslo, ki ga 
pošljete na naslov: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Nagrajence 
bomo izžrebali  12. 10. 2010 in 12.11.2010 ter jih obvestili o prejemu nagrade. Vstopnico za ogled Škocjanskih jam bo nagra-
jenec prevzel na blagajni Parka Škocjanske jame z osebnim dokumentom. 

Ime in priimek Tel. št.
Naslov
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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR)

skupaj z

Generalnim direktoratom Evropske komisije za regionalno politiko (DG Regio) ter Združenjem za regionalne 
študije (Regional Studies Association – RSA)

organizira

Konferenco o prihodnosti kohezijske politike,
ki bo potekala

med 16. in 18. marcem 2011
v prostorih Sava Hotelov na Bledu.

Novembra letos bo objavljeno peto kohezijsko poročilo, ki bo predstavilo vizijo kohezijske politike, kot jo vidi
 Evropska komisija, za obdobje do leta 2020, s čimer se bo začel tudi uradni del pogajanj o prihodnosti te politike.

SVLR bo skupaj z DG Regio ter RSA v marcu 2011 organiziralo prvo konferenco o prihodnosti kohezijske politike, 
ki cilja predvsem na akademsko in raziskovalno sfero. Ambicija konference je pridobiti kritičen pogled na predloge 
Evropske komisije, predvsem pa privabiti sveže in nove ideje o pomenu, vlogi in strukturi kohezijske politike ter njene 
umeščenosti v širšo razpravo o reformi proračuna EU in razmerja do ostalih razvojnih politik EU.

Konferenca se bo osredotočala predvsem na naslednje teme:

 cilji kohezijske politike, vključno z njenim prispevkom k Strategiji EU2020,

 uspešnost kohezijske politike v smislu doseganja rezultatov, vključenosti v širše nacionalne razvojne politike  
 ter razvojem metod vrednotenja,

 upravljanje in izvedbeni mehanizmi, kjer so posebej relevantna vprašanja pogojenosti, dodatnosti ter učin 
 kovitosti pri izvajanju kohezijske politike,

 teritorialna kohezija ter teritorialno sodelovanje,
 
 odnos med skladi ter kohezijsko politiko in drugimi strukturnimi politikami EU,

 reforme politik EU v širšem smislu, vključno z reformo proračuna EU.

Na konferenci bodo prisotni vrhunski raziskovalci s področja regionalnih znanosti iz vse Evrope, enako pa velja za 
Evropsko komisijo, s strani katere je napovedana udeležba na visoki ravni.

Na konferenci so posebej zaželeni prispevki iz Slovenije, tudi mlajših raziskovalcev, saj SVLR želi okrepiti zanimanje za 
to področje, še posebej pa spodbuditi vrednotenje aktivnosti, ki jih iz naslova kohezijske politike izvajamo v Sloveniji.

Dodatne informacije lahko dobite na spletnem naslovu https://www.regional-studies-assoc.ac.uk/ oziroma na 
elektronskem naslovu peter.wostner@gov.si.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

  

https://www.regional-studies-assoc.ac.uk/
mailto:peter.wostner@gov.si
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Operacija »Vlaganja v turistično infrastrukturo Parka 
Škocjanske jame« poteka v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007 – 2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih 
in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve »Dvig 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva«.
Park Škocjanske jame je vse investicije že predvidel v 
svojem Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame 
za obdobje od 2006 do 2010, ki ga je v letu 2006 sprejel 
Državni zbor RS.

Vlaganja v obnovo turistične infrastrukture pomenijo
 vzpostavitev oz. nadaljevanje varovanja in 
 ohranjanja narave in kulturne dediščine,
 omogočanje ogleda te dediščine vsem 
 zainteresiranim turistom in ostalim deležnikom ter
 zagotavljanje večje varnosti zaposlenim in 
 obiskovalcem sistema PŠJ.

Vlaganja v infrastrukturo tako predstavljajo
 investicijske aktivnosti, namenjene ohranjanju in  
 varovanju narave,
 investicijske aktivnosti, namenjene ohranjanju in  
 varovanju kulturne dediščine,
 predstavitev nalog in cilje mednarodnih konvencij  
 in organizacij (UNESCO, Ramsar, MAB, ALPARC,  
 Dinaridi, EUROPARC, …) in zavarovanih območij v  
 Sloveniji.

Investicijske aktivnosti so razdeljene v tri sklope, in sicer:
 Obnova poševnega dvigala na izhodu iz ŠJ  v Veliki  
 dolini, zamenjava strehe strojnice dvigala in 
 izvedba podesta z dostopno potjo.
 Obnova turistične infrastrukture v Mahorčičevi in  

 Marinčičevi jami ter Mali dolini.
 Prenova objekta Matavun št. 8 za promocijsko   
 kongresni center.

Vse tri investicije bodo imele neposreden vpliv na
 povečanje števila obiskovalcev, ki se bodo odločili   
 za obisk parka Škocjanske jame,
 povečanje števila obiskovalcev, ki se bodo odločili   
 za razširjen ogled, torej tudi za tisti del jam, ki jih   
 bomo obnovili  s pomočjo investicije (pridobljenih   
 1.090 m novih turističnih poti),
 povečanje deleža obiskovalcev jam, ki si bo ogledal   
 muzejske zbirke,
 povečanje števila obiskovalcev, ki se bodo 
 sprehodil po parku,
 povečanje števila vodenih ekskurzij po parku,
 povečanje števila seminarjev, kongresov, delavnic in  
 predstavitev v Parku.

Študija izvedljivosti je pokazala, da bo investicija v izbrani 
tehnološko tehnični rešitvi prinesla pozitivne učinke tako za 
varnost in ohranjanje narave in kulturne dediščine, kot tudi 
za povečanje števila in zadovoljstvo obiskovalcev objektov 
Parka Škocjanske jame. V desetih letih je pričakovano 13%  
povečanje števila obiskovalcev jam, ki bodo obiskali tudi 
muzeje in se sprehodili po parku.

Višina javnih virov financiranja: 2.500.000 €. 
Financiranje: 85 % Evropska unija (ESRR), 
15 % Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije.  

Datum začetka in zaključka operacije: 
01. 03. 2009, 31. 12. 2011.

Evropski sklad za regionalni razvoj

Vlaganja v turistično infrastrukturo parka Škocjanske jame 

Priprava mostu za spust v Malo dolino

Dela v Mahorčičevi jami

Gradbena dela na objektu Matavun 8

Obnovljeno dvigalo

Vir: foto arhiv upravičenca

Vir: foto arhiv upravičenca

Vir: foto arhiv upravičenca

Vir: foto arhiv upravičencaVir: foto Borut Lozej, PŠJ

1.

2.

3.
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Kohezijski sklad

Z znanjem o EU do tečaja varne vožnje

POZOR !  
PRIČETEK II. DELA PROMOCIJSKE KAMPANJE  
»EVROPA IZOBRAŽUJE – 1000 TEČAJEV ZA 1000 VOZNIKOV«  

15. 10. 2010
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Sredi oktobra se začenja drugi del izobraževalno-
promocijske kampanje »Evropa izobražuje – 1000 
tečajev za 1000 voznikov«, v okviru katere se lahko 
potegujete za preostalih 500 tečajev varne vožnje. 
Doslej je svoje znanje o porabi evropskih sredstev v 
Sloveniji preizkusilo več tisoč udeležencev. Od tega 
jih je 500 pravilno odgovorilo na vsa naključno za-
stavljena vprašanja in si na ta način pridobili pravico 
do udeležbe na brezplačnem tečaju varne vožnje. 
Poleg tečajev pa je bilo približno 900 udeležencem, 
in sicer tistim, ki so bili pri odgovorih delno uspešni, 
podeljene tolažilne nagrade. 

Začrtana promocijska kampanja, ki se je pričela konec 
letošnjega maja in poteka v dveh sklopih, predstavlja 
dodano vrednost zlasti prometnim projektom, ki se 
sofinancirajo iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, kot so npr. obnova železniške infras-
trukture, gradnje avtocest in državnih cest, obvoznic, 
izven nivojskih križanj, kolesarskih stez ipd. 

S tečajem varne vožnje na Vranskem so nagrajeni tisti posa-
mezniki, ki pravilno odgovorijo na vsa zastavljena vprašanja 
na spletni strani www.euskladi.si o poznavanju EU, porabi 
evropskih sredstev ter v manjšem delu tudi o prometni var-
nosti. Tisti, ki so delno uspešni, a so pravilno odgovorili na 
več kot polovico zastavljenih vprašanj, prejmejo praktične 
tolažilne nagrade. 

Poznavanje omenjenega področja pa je na omenjeni spletni 
strani moč preizkusiti tudi v prihodnje. Od sredine oktobra 
– ko se bo začel drugi del omenjene kampanje – pa se bo 
moč potegovati za katerega izmed preostalih 500 tečajev ali 
za katero od privlačnih tolažilnih nagrad. 
Izmed 500 nagrajencev se jih je do danes na poligonu Centra 
varne vožnje na Vranskem preizkusilo 415. 

Še nekaj vtisov nagrajencev o promocijski kampanji: 

 » Za razvoj prometne 
infrastrukture skoraj milijarda evropskih 
sredstev, tudi za avtoceste«.

 

 Veliko sem se naučila. Inštruktor 
je bil izredno potrpežljiv. Hvala 
organizatorju in predvsem inštruktorju.

 »Presenetljivo, koliko veliko 
evropskega denarja (4,2 milijarde EUR) 
je namenjeno za Slovenijo. Se mi zdi, da 
ne vemo, da v resnici toliko dobimo«.

 

 » Iz evropskih sredstev se 
sofinancirajo tudi avtoceste, več kot 200 
milijonov samo zanje«.
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Evropski socialni sklad

“Vstopamo v drugo polovico projekta DialogeM”
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Ministrstvo za javno upravo je junija 2009 objavilo javni 
razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev 
v skupni vrednosti 3.180.000 EUR. Namen razpisa je bil 
krepitev in promocija socialnega dialoga v Sloveniji med 
članicami Ekonomsko socialnega sveta Slovenije. Javni 
razpis se izvaja v okviru prednostne usmeritve 5.3 Spodbu-
janje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega 
dialoga.
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
(ZDOPS) izvaja projekt DialogeM – ‚Krepitev institucional-
ne in administrativne usposobljenosti ZDOPS-a na področ-
ju socialnega dialoga v obrti in podjetništvu‘.

Za projekt, ki se izvaja od julija 2009 do maja 2011, je bilo 
dodeljenih skupno 269.905 EUR. Namen projekta je pro-
mocija pomena socialnega dialoga v obrti in podjetništvu, 
krepitev vloge ZDOPS-a v socialnem dialogu ter povečati 
razpoznavnost a) vloge ZDOPS-a, b) prednosti članstva za 
mikro, mala in srednje velika podjetja obrtnikov in podjet-
nikov (MMSP), c) delovanja regijskih odborov ZDOPS-a in 
d) izboljšati pretok informacij z ZDOPS-a na njegove člane 
in obratno ter s tem zagotoviti kvalitetnejše zastopanje 
delodajalskih interesov v obrti in podjetništvu. Tekom 
projekta se krepi tudi mednarodno sodelovanje ZDOPS-a s 
ciljem dobrobiti za MMSP-je. 

MMSP v socialnem dialogu z državo in sindikati potrebuje-
jo svojega zastopnika, ki bo zastopal delodajalske interese 
(ZDOPS je član Ekonomsko socialnega sveta v Sloveniji). 
Članstvo v ZDOPS-u je prostovoljno. ZDOPS je podpisnik 

Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo in nudi informa-
cije s področja delovnega prava, zdravja in varstva pri delu 
ter socialne varnosti. 

Zavedanje struktur o pomembnosti socialnega dialoga v 
malem gospodarstvu postaja vedno večje. Opravljene so bile 
številne informativne delavnice ter izobraževanja članov in 
funkcionarjev ZDOPS. Pri izmenjavi dobrih praks in mre-
ženju so se spletne tudi nove vezi in prenesle informacije, saj 
so obiskali sorodne organizacije v Avstriji, Italiji, Litvi in na 
Danskem, v Slovenijo pa so povabili predstavnike ILO-a, Luk-
semburga in Madžarske. O teh dogodkih in drugih novostih 
redno obveščajo člane preko elektronskega časopisa, kot 
tudi preko osebnih stikov. 

V sklopu Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, 13. 9. 2010 
je predstavnica Konfederacije danskih delodajalcev predsta-
vila  socialni dialog na Danskem s posebnim poudarkom na 
izkušnjah z dolgoletne tradicije danskega socialnega dialoga 
in danskega modela prožne varnosti. Tekom vsakoletnega 
posveta delodajalcev (marec 2011) bodo svoje izkušnje in 
prakso predstavili predstavniki iz Litve, Češke in Danske.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani: 
http://www.zdops.si/DialogeM-p257 oz. pri vodji projekta 

g. Igorju Antauerju: 
tel. 01 58 30 802
e-pošta: igor.antauer@zdops.si.

Operacija DialogeM: ‘Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti ZDOPS-a na področju socialnega dialoga v obrti in podjetništvu‘.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Strokovni obisk in usposabljanje, Trst, april 2010 V
ir:
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Mednarodni obrtni sejem, Celje, september 2009 V
ir:
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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
http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx
mailto:branka.markovic@gov.si
mailto:gregor.greif@gov.si
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