
Kohezijski e-koticekv

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko april 2011 Številka 30

www.eu-skladi.si

Primeri dobrih praks:

Berem in ustvarjam – se učim

Izgradnja hotela MANGRT*** v Bovcu



2

RAZPISI

Ko
he

zij
sk

i  e
-k

ot
ič

ek
    

  0
4/

20
11

www.eu-skladi.si

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

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.

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 finanč-
no 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 slovenska 
udeležba 15 %. Projekt pa bo trajal od 1.1.2011 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

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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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-izobrazevanje-odras-
lih-2007-2013-107-jp/

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 
2011 do 2013 – UREE1

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 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. Upravičenci 
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: vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v trimesečnih razmikih, do porabe sredstev. 

Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=866

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 gospo-
darskih 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 

1.

1.

2.

3.

Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport

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/
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=866
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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 kompo-
nente 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: 03.03. 2011 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=865

Izdana odločba za 2. fazo projekta Celovitega urejanja porečja Dravinje

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko  (SVLR) je 12. aprila izdala odločbo o dodelitvi sredstev 
za 2. fazo skupine projektov Celovitega urejanja porečja Dravinje, in sicer za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
občinah Slovenske Konjice in Zreče. 16,9 milijona evrov vredni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada v višini dobrih 
9 milijonov evrov.

V okviru omenjenega projekta, ki naj bi se zaključil decembra 2015, je predvidena izgradnja dveh čistilnih naprav s skupno 
zmogljivostjo 23.000 populacijskih enot (PE), in sicer v Slovenskih Konjicah z zmogljivostjo 14.500 populacijskih enot ter v 
Zrečah z zmogljivostjo 8.500 populacijskih enot. Poleg čistilnih naprav bo zgrajenih tudi dobrih 14 kilometrov kanalizacije 
ter po tri črpališča in zadrževalni bazeni. Z uresničitvijo projekta bo na javni kanalizacijski sistem na novo priključen 2.101 
prebivalec. 

Z izgradnjo celovitega kanalizacijskega sistema se bo izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda, kar bo pripsevalo 
k boljšim življenjskim pogojem in boljšemu zdravju prebivalcev v omenjenih občinah, nenazadnje pa tudi k izboljšanju 
gospodarske infrastrukture, ki bo pospešila gospodarski razvoj regije.  

Celoten projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Dravinje je razdeljen na tri faze skupin projektov, ki so teh-
nično in finančno neodvisne, saj vsak projekt predstavlja tehnično celoto posameznega sistema odvajanja voda s priključit-
vijo na čistilno napravo. Za vse tri faze je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi, in sicer iz Kohezijskega sklada. 

Prvo fazo, ki se že izvaja in je prav tako sofinanciran iz Kohezijskega sklada, predstavlja 11 milijonov evrov vredni projekt 
izgradnje komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Slovenska Bistrica in vkl-
jučuje izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema ter čistilne naprave Pragersko. Odločba za sofinanciranje omenjenega 
projekta iz Kohezijskega sklada v višini 6,4 milijona evrov, je bila izdana septembra 2008.

V okviru tretje faze projekta, za katero se tudi že pripravlja vloga za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada, pa je predvideno 
odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Oplotnica, Poljčane in Rače - Fram.

Sredstva Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture so v prvi vrsti namenjena posodobitvi ali no-
vogradnji infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjši meri pa tudi za projekte s področja trajnostne rabe energije. 

4.

http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=865
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POROČILO O DOGODKU

Z izvedbo tečajev varne vožnje sredi prejšnjega tedna še za 
zadnje nagrajence se je zaključila uspešna in v javnosti zelo 
dobro sprejeta izobraževalno-promocijsko kampanja »Evro-
pa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov«. V okviru 
omenjene kampanje je bilo podeljenih vseh 1000 tečajev.

Osnovni namen maja lani pričete kampanje - ki jo je v so-
delovanju z AMZS organizirala Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko kot organ upravljanja za 
kohezijsko politiko - je bil dvigniti raven seznanjenosti javnosti o 
projektih, ki jih Evropska unija sofinancira v Sloveniji na podlagi 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infras-
trukture (OP ROPI).

Udeleženci kampanje, ki so izkazali ustrezno raven poznavanja 
Evropske unije in z njene strani sofinanciranih projektov v Slo-
veniji, so se - do zapolnitve razpoložljivih mest – lahko ude-
ležili tečaja varne vožnje v Centru varne vožnje na Vranskem. 
Omenjena kampanja je tako na eni strani prispevala k večji 
seznanjenosti javnosti o projektih, ki so v Sloveniji sofinancirani 
z evropskimi sredstvi, po drugi strani pa tudi k večji varnosti v 
prometu. Tako začrtana promocijska kampanja je predstavljala 
dodano vrednost v prvi vrsti prometnim projektom, ki se izvaja-
jo s pomočjo sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 

za regionalni razvoj, kot so npr. gradnje avtocest in državnih 
cest, obvoznic, izven nivojskih križanj in kolesarskih stez.

Na spletni strani organa upravljanja je bila objavljena anketa, 
v okviru katere je lahko posameznik preizkusil svoje znanje o 
poznavanju Evropske unije in porabi evropskih sredstev v Slo-
veniji (zlasti glede OP ROPI), v manjšem delu pa tudi s področja 
prometne varnosti. Ob vsakokratnem poskusu posameznika, 
da sodeluje v anketi, se mu je izpisalo sedem naključno izbranih 
vprašanj iz baze vprašanj. Na ta način je bilo onemogočeno 
»učenje odgovorov na pamet«. Poleg tega pa je organizator čez 
čas bazo vprašanj razširil še z dodatnimi vprašanji s področja 
kohezijske politike.

Odgovore na marsikatero vprašanje je bilo moč najti tudi na 
spletni strani organa upravljanja. V primeru, da je udeleženec 
pravilno odgovoril na vseh sedem zastavljenih vprašanj, se je 
lahko prijavil na tečaj varne vožnje. Udeleženci,  ki so bili manj 
uspešni, a so pravilno odgovorili na vsaj pet zastavljenih vpra-
šanj, so prejeli praktične tolažilne nagrade. 

V javnosti je bilo precejšnje zanimanje za omenjeno izobraže-
valno-promocijsko kampanjo, ki je bila tudi zelo dobro sprejeta, 
kar potrjujejo tudi številne izjave udeležencev. 

Zaključek uspešne kampanje »Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 
1000 voznikov«

Kaj menite o promocijski kampanji „Evropa izobražuje - 
1000 tečajev za 1000 voznikov“?

Nekaj boljšega! Super!! To bi moral biti del avto šole. 

Super je, mislim, da bi se ga obvezno moral udeležiti vsak voznik. 

Zelo pametna promocijska kampanja. Še več takšnih. 

Promocijska kampanja se mi zdi zelo v redu, saj tako varno 
vožnjo približamo širšemu krogu ljudi. 

Predstavlja velik del napredka na področju prometne varnosti. 
Vozniki, ne glede na starost in izkušnje pridobijo znanja za 
reševanje zapletenih prometnih situacij. 

Zelo poučno in koristna, več denarja bi moralo biti namenjenega. 

Pohvalno, da se izvaja. 

Super! 

Najboljša možna promocija. Še več takšnih. 

Dobro naložen denar evropskih sredstev. Podpiram morebitne 
kampanje v prihodnosti v še širšem obsegu. 

Kako ste bili zadovoljni z izvedbo tečaja?

Zelo dobro, učinkovito in razumno predstavljeno.

Izvedba tečaja mi je bila zelo dobra in učinkovito izpeljana. 

Zelo zadovoljna, zelo poučno. 

Zelo sem zadovoljen, saj se mi je zdel tečaj zelo koristen in 
zanimiv, sploh zaradi izkušnje nevsakdanjih situacij 

Zelo sem zadovoljen, saj je tečaj bil izveden na visoki strokovni 
ravni. 

Zelo nad pričakovanji. 

Brez pripomb, super! 

Odlično! Inštruktor je faca. 

Zelo dober inštruktor. Veliko zelo uporabnih informacij. 

Na podobnem tečaju sem bil udeležen že leta 2004, ko je 
AMZS take tečaje organiziral še v Avstriji. Že takrat sem bil zelo 
zadovoljen, danes pa še toliko bolj nad dodelanim tečajem. 
Pogrešam pa simulator prevrnjenega avta in vožnjo na kolešč-
kih nakupovalnega vozička.
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Glede projekta » Evropa izobražuje- 1000 tečajev za 1000 vozni-
kov« mislim, da je ideja pozitivna , saj se tako spodbuja varna 
vožnja.

Projekt je odlično zastavljen in super zadeva.

Projekt je super, lahko bi bili razpisani še nadaljevalni tečaji.

Nad projektom sem navdušena, in takšne projekte podpiram in 
jih spodbujam

Nad izvedbo tečaja sem bila navdušena, mislim da je bil stro-
kovno izveden in poučen.

Tečaj mi je bil všeč.

Zelo zadovoljna

Na tečaju pa mi je bilo zelo zanimivo.

Foto: arhiv AMZS

Foto: arhiv AMZS
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Projekt Berem in ustvarjam – se učim sta od 2008 do 
2010 delno financirala EU iz Evropskega socialnega sklada 
in Ministrstvo za šolstvo in šport. Višina sredstev je znašala 
102.000,00 EUR. 

V projektu so učitelji in ravnatelji v mreži 10 slovenskih 
zavodov (9 OŠ in 1 gimnazije) udejanjili svoje ideje o upo-
rabi sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije 
(v nadaljevanju: IKT) za spodbujanje razvoja različnih vrst 
pismenosti v okviru pouka in izven njega pri učencih (zlasti 
pri tistih s posebnimi potrebami ter pri učencih tujcih in 
učencih, ki izhajajo iz socialno manj spodbudnih okolij). 

Strokovni delavci so skupaj z zunanjimi sodelavci iz računal-
niškega podjetja Arcadia Cad Center d.o.o. razvili spletno 
aplikacijo SIMOS 2 (http://www.simos.2.si) in oblikovali 
4 didaktične modele, s katerimi so omogočili učencem 
po branju umetniških in neumetniških besedil tvorjenje 
različnih besedilnih vrst (708) z raznovrstnimi tehnolo-
gijami na družbeno odgovoren in kritičen način. Tako so 
ob uporabi IKT hitreje in uspešnejše razvijali že znane vrste 
pismenosti (bralno, IKT, pismenost za aktivno državljanstvo 
…), hkrati pa ustvarili zametke za razvoj nekaterih novih 
(npr. večjezične in medkulturne ter večrazsežne). 

Projekt je pripomogel k boljšemu delovanju posameznika v 
družbenem sistemu, saj je pri 702 učencih spodbujal upora-
bo IKT, razvijal bralne zmožnosti, ustvarjalnost, kritično mišl-
jenje ter s pomočjo medpredmetnosti in individualiziranega 
pristopa (izmenjava e-sporočil med učiteljem in učencem v 
okviru spletne aplikacije SIMOS 2, učiteljevo svetovanje ...) 
nadgrajeval pismenost za uspešno učenje, nadaljnje izobra-
ževanje in usposabljanje za poklic, posredno pa je pomagal 
premoščati socialne in kulturne razlike med učenci in jim 
omogočil njihovo boljšo socialno vključenost. 

Pri 70 učiteljih in ostalih strokovnih delavcih je z uvajan-
jem 4 modelov za razvoj različnih vrst pismenosti s pomočjo 
IKT v šolski prostor (ti temeljijo na dobrem poznavanju 
didaktike, sodobnih definicijah pismenosti, možnostih, ki jih 
nudi sodobna IKT, medpredmetnem povezovanju, timskem 
delu, spodbujanju aktivnih metod dela učencev, ustvar-
jalnosti, kritičnosti, učenju učenja in sodelovanju s starši) 
pripomogel k temu, da so v koncept vseživljenjskega učenja 
dodali novo dimenzijo in vrednost – v kurikule (zlasti na OŠ) 
so vnesli jasno opredeljene cilje povezovanja predmetov oz. 
disciplin na področju razvoja pismenosti ter domišljene in 
izdelane strategije za njihovo doseganje. S takšnim pristo-
pom so na področju didaktike nakazali smer napredka od 
medpredmetnega povezovanja do integralnega kurikula 
(pripravili so podlage za uporabo modelov pri pouku, na 
področju pismenosti pa nakazali smer razvoja od linearnega 
k nelinearnemu branju). 

Z vključitvijo staršev v projekt je postalo sodelovanje 
staršev z otrokom in šolo kvalitetnejše, še zlasti sodelovanje 
staršev in mlajših otrok – ob branju in pogovoru o prebra-
nem (družinsko branje) so skupaj preživeli več časa … 

Kot vodja projekta izjavljam, da smo z uporabo modelov za 
razvoj različnih vrst pismenosti s pomočjo IKT in spletne 
aplikacije SIMOS 2 pri vseh uporabnikih (učiteljih, učen-
cih, starših) in v vseh zavodih dvignili nivo znanj, veščin 
(funkcionalno znanje), in sicer na področju pismenosti in 
pogostnosti uporabe računalnika ter interneta pri pouku in 
izven njega na znatno višjo raven, kot je bila pred vključitvijo 
v projekt. Na ta način smo presegli klasični pouk v smislu 
povezovanja pouka in prostega časa učencev ter formalnega, 
neformalnega in formalnega učenja. 

mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica OŠ Brežice in vodja projekta 

Spletna aplikacija SIMOS 2 (http://www.simos2.si) 
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Drugi javni razpis, ki se je izvedel v začetnem obdobju finan-
čne perspektive 2007 – 2013 je bil Javni razpis za pridobitev 
sredstev ESRR– dvig konkurenčnosti turističnega gospodar-
stva - turistična infrastruktura, ki ga je, kot posredniško telo, 
izvedlo Ministrstvo za gospodarstvo. Na razpis se je uspešno 
prijavilo podjetje Žnider´s d.o.o., s projektov »Izgradn-
ja hotela Mangrt« v Bovcu. Skupna vrednost projekta je 
bila 3.960.445 EUR, od tega je bilo iz ESRR sofinanciranih 
1.156.731 EUR (EU del in SLO del skupaj). Izgradnja infras-
trukture se je zaključila konec leta 2009, sredstva pa so bila 
izplačana v letu 2010.

Namen investicije je bila izgradnja hotela Mangrt ***, ki je 
v destinacijo prinesel nov hotel ustrezne kategorije, ki ga 
glede na cilje v regionalnih razvojnih programih in strategi-
jah razvoja potrebuje. Novi hotel bo tako v regijo pritegnil 
drugačno strukturo gostov. Prav tako je podjetje nov turis-
tični ponudnik v Bovcu, ki bo z lastno turistično agencijo in 
pisarnami po Sloveniji ter z dobrimi poslovnimi stiki izven 
Slovenije polnil nastanitvene kapacitete regije in pritegnil 
nove obiskovalce in nove ciljne skupine gostov. 
 
Glavni cilji investicije so bili: izgradnja hotela 3* z recepcijo, 
zajtrkovalnico in sobami kategorije 3*, restavracijskega dela, 
hotelskega bara, klubskega prostora z možnostjo priprave in 
postrežbe hrane, seminarskega prostora s 34 sedeži z možno 
izvedbo manjših prireditev, animacijskih in drugih delavnic 
za goste hotela in zunanje obiskovalce. Gostom je omogoče-
na tudi uporaba Wellness centra. V okviru hotela bo locirana 
tudi manjša turistična poslovalnica, ki bo s svojo dejavnostjo 
služila gostom hotela kot širši okolici (turistična agencija za 
destinacijo in globalni turistični trg). 

Po izgradnji hotela so bili doseženi naslednji rezultati:
 število novih sob: 36, 
 restavracija: število sedežev: 34, 
 število novih delovnih mest: 5.

Terminske faze investicije: 
 začetek investicije: izvedbena faza (zemeljska dela)   
 december 2007,
 pridobitev uporabnega dovoljenja: 26.11.2009,
 zaključek investicije: december 2009,
 otvoritev hotela Mangrt***: 21.12.2009.
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S 01. 12. 2010 je zaživel prenovljen portal 
evropske kohezijske politike na spremenjenem naslovu 

www.eu-skladi.si.

Evropska komisija je potrdila spremembi Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 
(OP ROPI) in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR), s katerima se je v okviru 
obeh operativnih programov skoraj 196 milijonov evrov prerazporedilo 
v korist spodbujanja inovativnosti ter razvojno-raziskovalnih projektov. 
Poleg tega pa so se prerazporedila tudi sredstva med prednostnimi 
nalogami oz. področji znotraj obeh operativnih programov, ki skupaj 
predstavljata podlago za črpanje 3,345 milijarde evrov iz Kohezijskega 
sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko je izdala novo brošuro 
»Razvijamo se s sredstvi EU«. Brošura vključuje 
informacije na splošno o operativnih programih 
in primerih dobrih praks.

POZOR!

POZOR!

http://www.eu-skladi.si/
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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: Urška Maček, urska.macek@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!

http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013
http://www.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40
http://www.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40
mailto:branka.markovic@gov.si
mailto:natasa.rojsek@gov.si 
mailto:urska.macek@gov.si
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=40
mailto:euskladi.svlr@gov.si

