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Na področju turizma ta sredstva tudi najbolje črpamo!

Turizem je gospodarska panoga, ki v svetu zaposluje enega na
vsakih dvanajst ljudi, in to v času, ko je nujno ustvarjanje
novih delovnih mest. Je panoga, ki je v letu, ki je minilo,
dosegla magično mejo milijarde turistov, in panoga, ki je tudi
v Sloveniji eden najpomembnejših gospodarskih sektorjev. V
časih, ki so za slovensko gospodarstvo vse prej kot lahki, se je
turizem dokazal kot svetla izjema. Prihodi turistov, njihove
prenočitve in prilivi iz naslova izvoza potovanj – tudi v
letošnjem letu so vsi kazalniki obrnjeni navzgor! Dejavnost, ki
v plačilni bilanci Slovenije pomeni dobrih 40% izvoza storitev in
po skupnih učinkih ustvari kar 12% slovenskega BDP ustvarja
tudi nova delovna mesta in ima izrazito pozitiven vpliv na
uravnoteţen regionalni razvoj.
Glede na obstoječe razvojne priloţnosti lahko turizem v
naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog
slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k
doseganju gospodarskih in razvojnih ciljev Slovenije. K temu
pa so bistveno pripomogla sredstva evropske kohezijske
politike – in na področju turizma jih v obeh finančnih
perspektivah med vsemi področji, ki ta sredstva koristijo,
tudi najbolje črpamo!
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Ţe v prvi finančni perspektivi smo se močno zavedali, da je za razvoj kakovostnega turizma nujno potrebna
sodobna turistična infrastruktura. Od leta 2004 do danes smo s 160 milijoni evrov podprli 179 projektov. Od
tega sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj pomenijo 75% (v obdobju 2004 2006) oz. 85% (od 2007
dalje). Večina sofinanciranih projektov, 128, so projekti s področja turistične infrastrukture – sofinancirali smo
84 novih nastanitvenih zmogljivosti (7.962 novih leţišč); 9 wellness centrov in zdravilišč (16.060 m
bazenskih zmogljivosti); 10 novih vlečnic, žičnic in projektov umetnega zasneževanje; 21 planinskih koč, 2
golf igrišči, naravni park in športno dvorano. Vzporedno smo sofinancirali tudi 51 tako imenovanih
»mehkih« projektov – promocijo tematskih turističnih proizvodov in aktivnosti regionalnih destinacijskih
organizacij.
Predvideni učinki projektov, katerih skupna vrednost je 608 milijonov evrov, so (tri leta po izvedbi projektov):
več kot dva milijona novih prenočitev na leto, več kot 8 tisoč novih ležišč, več kot 1.800 novih delovnih
mest.
Temu, da so v teh zimskih dneh rezultati slovenskega turizma pozitivni, navdušenje na snegu pa popolno, so
veliko pripomogla vlaganja v zimsko turistično infrastrukturo v vseh pomembnejših slovenskih zimskih
središčih. Podprli smo 10 projektov slovenskih smučišč v skupni vrednosti 49,5 milijonov evrov in jih
sofinancirali s 15,5 milijoni evrov.
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S pomočjo evropskih sredstev smo postavili temelje za razvoj
slovenskega turizma!
Na področju turizma ta sredstva tudi najbolje črpamo!

12.196 metrov vlečnih naprav prepelje 2,8 milijona smučarjev na leto, če delujejo v skladu z zastavljenimi
rezultati. Na Pohorju smo s 7,8 milijonov evrov sofinancirali tri projekte (zasneţevalni sistem Bolfenk – Areh,
šestsedeţnico Pisker II s smučiščem Vršankovo I in kroţno-kabinsko ţičnico Pohorska vzpenjača). Ravno tako
smo sofinanciali tri projekte v Kranjski Gori s 3,2 milijoni evrov (štiri-sedeţnici Podkoren in Vitranc s sistemi
umetnega zasneţevanja ter štirisedeţnico Kekec z razširitvijo smučišča). Dobrih 2 milijona evrov smo namenili
Kopam (štirisedeţnici Kaštivnik in Pungart), 1,7 milijona evrov Voglu (štirisedeţnica Orlova glava in
štirisedeţnica Brunarica) in skoraj 800 tisoč evrov Kaninu (štirisedeţnica in smučarska proga Prevala). Na
smučiščih ali pod njimi pa so bili zgrajeni in obnovljeni tudi novi hoteli in wellness centri.
Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sta bila v okviru Ministrstva za izobraţevanje, kulturo in šport s 36,5
milijoni evrov sofinancirana tudi pomembna projekta izgradnje Nordijskega centra Planica (center za
smučarske skoke in polete ter center za smučarske teke). Z razširjeno ponudbo celotne doline pod Poncami je
poleti in pozimi zagotovljena kakovostna športna in turistična ponudba.
Za slovenskim turizmom je uspešno leto 2012, pred nami pa cilji, ki smo si jih zastavili v novi Strategiji
razvoja slovenskega turizma 2012 2016, poimenovani tudi »Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega
turizma«. Vizija razvoja slovenskega turizma se glasi: v letu 2016 bo turizem v Sloveniji v celoti temeljil na
trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno prispeval k
druţbeni blaginji in ugledu naše drţave v svetu. Cilji so usmerjeni predvsem v povečanje obsega turistične
dejavnosti. Temelje za dosego teh ciljev smo, v veliki meri tudi s pomočjo evropskih sredstev, uspeli
uspešno in trdno postaviti. Zaradi vsestranskih pozitivnih vplivov turizma si bomo tudi v prihodnje prizadevali
za trajnostni razvoj turizma, spodbujanje krepitve znanja in kakovosti, vlagali bomo v javno in drugo
turistično infrastrukturo ter krepili partnerske odnose.

Evropska sredstva tudi v prihodnje ostajajo zelo pomemben razvojni vir slovenskega turizma!

Mag. Marjan Hribar,
generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Evropski socialni sklad
Program Zdrav življenjski slog

Zavod za šport republike Slovenije Planica od septembra 2010 (pa do konca tega leta) izvaja Program
Zdrav življenjski slog ali na kratko ZŽS, s katerim želijo dodatno spodbuditi zainteresirane osnovnošolske
otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Namen programa je s pomočjo dodatne športne
aktivnosti zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden in na ta način odpravljati
posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje
ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S pravilnim pristopom želijo
otrokom prikazati, da je ukvarjanje s športom zabavna, zanimiva in koristna izraba prostega časa ter
otroke poučiti o zdravi prehrani in pomembnosti redne športne dejavnosti.
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DOBRE PRAKSE

Program je do sedaj ponudil:
zaposlitev 146 strokovnim delavcem za maksimalno ½ delovni čas,
sodelovanje 147 matičnih OŠ (33% vseh OŠ v Sloveniji),
prostovoljno vključevanje preko 50% učencev vpisanih na OŠ, na
kateri se izvaja program,
26.000 sodelujočih učencev,
obogatitev vsebin, ki jih OŠ lahko ponudi učencem,
boljšo prepoznavnost manjših športnih društev, ki delujejo v šolskem
okolju in sodelujejo v programu,
predstavitev širokega spektra športnih panog vsej zainteresirani
osnovnošolski populaciji,
brezplačno vadbo za učence,
pravilen telesni razvoj, kar vpliva na posameznikovo splošno dobro
počutje in njegovo zdravje.

Za program v
vrednosti
dobrega 4,8
milijona evrov
Evropska unija
prispeva dobre 4
milijone iz
Evropskega
socialnega
sklada.

V program se je med drugimi vključila POŠ
Hotič z izpeljavo vsebin v naravi. Narava je
poskrbela za sneg, otroci za sanke, lopatke in
bobe. Rezultat so bili veselje, smeh in dobra
volja, kar je samo po sebi zagotovo dober
uvod v ţe začeto novo leto.

Na OŠ Gradec Litija izvajata vsebine programa
Zdrav ţivljenjski slog dva strokovna delavca,
skupaj je v njunih vadbenih skupinah vpisanih
61% oz. 367 od 606 vpisanih otrok na OŠ in
njenih podruţnicah. Organizacija in postavitev
urnika na toliko OŠ ni enostavna, pomembno
pa je, da so na OŠ prepoznali dodano
vrednost, ki jo lahko ponudi program »Zdrav
ţivljenjski slog« otrokom, ki obiskujejo manjše
podruţnične OŠ.

Foto: POS Hotič
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DOBRE PRAKSE
Evropski sklad za regionalni razvoj

Izgradnja štirisedežnice Kekec z razširitvijo smučišča

Kranjska Gora je priljubljeno zimsko in poletno turistično središče v območju Triglavskega narodnega
parka in ena najlepših alpskih dolin na tromeji z Avstrijo in Italijo. S pomočjo evropskih sredstev,
odobrenih s strani Ministrstva razvoj in tehnologijo, je podjetje RTC Žičnice Kranjska Gora, d. d., ki
upravlja z žičniško infrastrukturo v Kranjski Gori, moderniziralo žičniško infrastrukturo in s tem izboljšalo
konkurenčne prednosti kranjskogorskega turizma. Smučišče, na katerem stoji novo zgrajena
štirisedežnica Kekec, je eno izmed najbolj obiskanih delov smučišča. Pokazalo se je, da je proga ob novi
napravi z narejenimi korekturami ena najprivlačnejših, naprava sama poskrbi za udobno, kakovostno
vožnjo, število prepeljanih potnikov se je povečalo, ob konicah pa so se bistveno zmanjšali zastoji.
Ţičniška naprava je bila zamenjana s sodobno štirisedeţnico in podaljšana za 150 metrov. Obenem je bilo
razširjeno obstoječe smučišče in povečane zmogljivosti zasneţevalnega sistema na območju nove sedeţnice.

V sklopu ureditve smučišča
je bil urejen en najboljših in
najlepših sneţnih parkov za
deskarje v tem delu Evrope,
hkrati pa tudi edini v
Sloveniji, ki lahko obratuje
tudi ponoči. Sneţni park je
namenjen
smučarjem
začetnikom v prostem slogu
in deskarjem na snegu.
Hkrati pa je primeren tudi
za
vrhunske
smučarje
prostega sloga in deskarje.
Ljubitelji sankanja pa lahko
svoje
zimske
radosti
doţivljajo na urejeni in
razsvetljeni
adrenalinski
sankaški progi.

Foto: RTC Ţičnice Kranjska Gora

Projekt v vrednosti 4.289.453 evrov je bil sofinanciran v okviru razpisa Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva –
turistična infrastruktura, in sicer v višini 1.491.000 evrov, od tega je Evropski sklad
za regionalni razvoj prispeval 85%.
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Evropska sredstva za obvoznico Gorenja vas
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in
Kohezijski sklad izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za obvoznico Gorenja vas. Omenjeni projekt, katerega
skupna vrednost znaša 5,53 milijona evrov, bo sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj v višini 3,44 milijona evrov.

Kohezijski e-kotiček 1/2013
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV

Projekt, ki je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,
obsega izgradnjo obvoznice naselja Gorenja vas na regionalni cesti Gorenja vas–Trebija in se nahaja v trasi IV.
razvojne osi. Je del ukrepov za vzpostavitev sodobne daljinske prometnice, ki širše gledano povezuje Posočje z
Osrednjo Slovenijo. Obvoznica Gorenja vas se bo pričela v novozgrajenem kroţnem kriţišču dveh regionalnih
cest in R2-na vzhodni strani Gorenje vasi in se končala na zahodnem delu naselja z navezavo na obstoječo
regionalno cesto proti Hotavljam. Trasa obvoznice bo potekala po levem bregu Poljanske Sore (gledano
dolvodno), na juţni strani jo bo omejevala struga Poljanske Sore in na severni strani strnjena pozidava.
V okviru investicije je predvidena trasa nove obvozne ceste v dolţini 618 m, ureditev dveh kriţišč, izvedba
podpornega in protipoplavnih zidov, ureditev dveh avtobusnih postajališč, ureditev mirujočega in peš prometa,
ureditev odvodnjavanja, prestavitev oz. zaščita tangiranih vodov gospodarske javne infrastrukture, ureditev
prometne opreme in signalizacije, ureditev krajinske arhitekture, ureditev protihrupne zaščite in rušitev
objektov s spremljajočimi pomoţnimi objekti.
Obvoznica bo tako zagotovila ustrezne pogoje za varen in nemoten potek prometa ter razbremenila naselje
Gorenja vas tranzitnega prometa. Glede na to, da so na obeh vstopih v naselje (priključitev obvoznice na
obstoječo cesto) predvideni ustrezni ukrepi za umirjanje prometa (kroţno kriţišče in vgradnja sredinskega
otoka na pasu za levo zavijanje) se bo predvsem izboljšala prometna varnost pešcev, pa tudi ostalih
udeleţencev v prometu.

Foto: Matevţ Kostanjšek
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RAZPISI
Evropski socialni sklad

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
NOV RAZPIS

1.

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje družbenih izzivov –
generacija 2012
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad, je izdalo 7 odločb o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za
sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje druţbenih izzivov – generacija 2012«.
Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) v vlogi posredniškega telesa je skupaj z
upravičenci (sedmimi slovenskimi visokošolskimi zavodi, ki izvajajo doktorski študij) pripravilo vloge za
izvajanja programa »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje druţbenih
izzivov – generacija 2012«. Na MIZKŠ predvidevajo, da se bo v ta program vključilo 739 bodočih
doktorjev znanosti.
Namen programa je podpreti tehnološke in znanstvene potrebe gospodarstva in sodobne druţbe ter
prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega
študija na področjih aktualnih gospodarskih in druţbenih izzivov ter s tem prispevati k trajnostnemu
razvoju druţbe.
Predmet javnega razpisa, ki ga bo na podlagi potrjenega programa objavil vsak visokošolski zavod
posebej v Uradnem listu RS, je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov, ki so v
študijskem letu 2012/2013 na univerzi vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih
programov tretje stopnje.
V okviru javnega razpisa bo prijavitelj lahko oddal vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas
trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za: celotno šolnino za posamezen letnik, denarno
spodbudo za študij in povračilo stroškov za udeleţbe na mednarodnih konferencah ali za del šolnine za
posamezen letnik.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na voljo za vseh sedem visokošolskih zavodov, je
6.972.444,88, od tega prispeva Evropski socialni sklad 85% vrednosti razpisa.
Na podlagi potrjenih programov bodo visokošolski zavodi v Uradnem listu objavili javne razpise.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/ in spletne strani visokošolskih zavodov
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

Kohezijski e-kotiček 1/2013
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RAZPISI

Cilj razpisa je reševanje problematike dostopov prebivalstva do javne infrastrukture v 58 občinah na
juţni meji Evropske unije in s tem ohranjanje poseljenosti območij ob slovensko-hrvaški meji. Razpis
je namenjen sofinanciranju naloţb v občinsko infrastrukturo v naseljih znotraj 10-kilometrskega
obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Za sredstva javnega razpisa lahko kandidirajo samoupravne
lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec projekta. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za
sofinanciranje potrjenih projektov prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob drţavni meji z
Republiko Hrvaško, in sicer za:
• izgradnjo in/ali rekonstrukcijo lokalnih cest ter javnih poti,
• izgradnjo, rekonstrukcijo in/ali obnovo sistemov vodooskrbe,
• izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter
• komunalno urejanje zemljišč, namenjenih novogradnji ali širitvi manjših obrtnih, poslovnih ali
industrijskih con.
V letih 2013 in 2014 je na voljo 23.370.220 evrov nepovratnih sredstev, od tega bo 19.864.687 evrov
prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Skrajni rok za oddajo vlog je 1. februar 2013.
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

2.

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje
tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti
Namen javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno
izboljšanih produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti.
Sofinancirajo se začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri
vzpostavitvi novega obrata. Investicijski projekti morajo vsebovati jasno razvojno komponento, ki
povezuje rezultate predhodno izvedenih razvojno raziskovalnih aktivnosti in tehnološke investicije, ki
so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo:
vzpostavili proizvodnjo novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata in
prispevali nova delovna mesta in
prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo gospodarske druţbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo v letih od 2012 - 2015 namenilo za izvedbo
javnega razpisa znaša 13.000.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
11.050.000 evrov.
Drugo odpiranje prispelih vlog je bilo 10. januarja 2013. Nadaljnja odpiranja bodo vsake tri mesece
10. v mesecu (začenši z aprilom 2013) do dodelitve vseh sredstev oziroma na prvi delovni dan po
navedenih dneh, če je določeni dan sobota, nedelja ali praznik.
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/
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RAZPISI
Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja
1.

Javni razpis za energetsko sanacij stavb visokega šolstva in znanosti
Razpisana sredstva so namenjena javnim zavodom s področja visokega šolstva in znanosti, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in
šport. Sredstva lahko pridobijo za projekte energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb (toplotna
izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken) in za sanacijo sistemov ter uporabo ali
vgradnjo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih
decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije, vgradnjo
varčnih svetil in optimizacijo razsvetljave (vključno z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno
potrebne za zamenjavo razsvetljave) in ne nazadnje tudi za samodejno spremljanje porabe energije (t.i.
energetski monitoring).
Razpisana sredstva: 7 milijonov evrov, od tega bo 5,95 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad.
Naslednji rok za oddajo vlog bo 19. april 2013. Morebitni ostali roki bodo objavljeni na spletni strani
Ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javnirazpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=951

2.

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 naloţbe 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 energetski 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 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu
http://mg.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni
četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901

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 biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naloţbe 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 omreţje.
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 5. 9. 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. Roki za oddajo vlog odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu,
juniju, septembru in decembru.
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Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

www.eu-skladi.si

Vabimo vas, da nas spremljate tudi na Facebooku.

Na spletnem portalu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji www.eu-skladi.si so navedene
načrtovane aktivnosti v okviru kohezijske politike v okviru vseh treh operativnih programov, podrobnosti o
posameznih razpisih in potrjenih projektih/prejemnikih sredstev ter kontaktne osebe institucij, ki so
vključene v izvajanje kohezijske politike.
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 e-kotiček 1/2013

08/2011

OBVESTILA

Kohezijski sklad: Branka Markovič: branka.markovic@gov.si
Evropski sklad za regionalni razvoj: Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si
Evropski socialni sklad: Mateja Mejavšek: mateja.mejavsek@gov.si
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko
pošljete na naš NOV elektronski naslov obvescanje-tp.mgrt@gov.si.

SOLVIT je brezplačni sistem neformalnega reševanja sporov na področju
notranjega trga EU, ki zajema vse drţave članice EU, pa tudi Norveško,
Islandijo in Lihtenštajn. SOLVIT lahko pomaga, če gre za čezmejne
probleme, ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU, kadar so vključeni
organi javne uprave na lokalni, regionalni ali drţavni ravni. SOLVIT na primer
pomaga slovenskim podjetjem in posameznikom na enotnem trgu EU, kadar jim
drţavni organi v drugih članicah EU onemogočajo pravice, ki jih zagotavlja
zakonodaja EU. Več o SOLVITU

NAGRADNI KVIZ
1. Z evropskimi sredstvi smo sofinancirali:
a. 51 novih vlečnic, ţičnic in projektov umetnega zasneţevanje
b. 21 novih vlečnic, ţičnic in projektov umetnega zasneţevanje
c. 10 novih vlečnic, ţičnic in projektov umetnega zasneţevanje
2. S pomočjo evropskih sredstev so bila sofinancirana
tudi naslednja smučišča:
a. Kanin, Vogel, Kranjska Gora
b. Kranjska Gora, Cerkno, Rogla
c. Vogel, Kope, Stari vrh
3. V okviru investicije obvoznica Gorenjska vas je
predvidena trasa nove obvozne ceste v dolžini:
a. 618m
b. 533 m
c. 344 m
Pravilne odgovore pošljite na obvescanje-tp.mgrt@gov.si do 5. februarja 2013. Izmed prejetih
pravilnih odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni odgovori
na vprašanja nagradnega kviza v decembrski številki so 1a, 2e, 3c.
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