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AKTUALNO
Konec meseca decembra 2009 so stopila v veljavo
spremenjena oz. dopolnjena Navodila organa upravljanja
za informiranje in obveščanje o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013.
Prilagamo krajši povzetek sprememb, celoten dokument pa
je objavljen tudi na naši spletni strani www.euskladi.si,
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/.
Bistvena sprememba navodil je v vsebini razlagalnih
(t.i. spominskih) tabel ter v naslednjih točkah in prilogah:
5.1. Organizacija novinarskih konferenc oz. drugih
dogodkov glede izvajanja operacij in objave v različnih 		
medijih

5.3. Izdelava vloge za projekt oz. skupino projektov posameznega upravičenca oz. skupine upravičencev z vidika
informiranja in obveščanja javnosti
5.5. Označevanje različnih pisnih in drugih gradiv, ki
nastanejo med izvajanjem operacije
Priloga 1 Navodila za izdelavo simbolov in opredelitev
standardnih barv
Priloga 2 Seznam upravičencev

RAZPISI

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

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:
1.

Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je na razpolago
28.643.750,00 EUR.
Razpisni roki so vsak zadnji petek v mesecu do 24. septembra 2010 oz. do razdelitve sredstev.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm.

2.

Za program Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2010 je na razpolago 6.319.240,00 EUR.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja - delodajalcem je ODPRTO, in sicer najdlje do 31. marca 2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/23-04-09/23-04-09.htm

3.

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/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/16-10-09/16-10-09.htm

4.

Za program Znanje uresničuje sanje je na razpolago 4.250.000,00 EUR.
Namen javnega razpisa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin
(ključnih kompetenc) za zaposlene, prednostno za ciljne skupine zaposlenih, ki jim grozi izguba zaposlitve.
Razpisni roki so 11. decembra 2009, 12. marca 2010, 11. junija 2010 in 27. avgusta 2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09.htm

5.
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Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo
Programe je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo
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program tudi izvajal. Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in
temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, ki so na začasnem čakanju na delo.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 12.921.238,48 EUR.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/ZDPNP/DelnoPovraciloNadPlac.htm
6.

Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010
Na javni razpis se lahko prijavite tržni ali netržni delodajalci, ki se v svojih projektih ukvarjate s socialnim vključevanjem ranljivih skupin, spoštovanjem človekovih pravic, preprečevanjem diskriminacije in zagotavljanjem enakih možnosti, z mediacijo na različnih področjih, motivacijo in poklicno orientacijo, načrtovanjem kariere, usposabljanjem in
izobraževanjem, s kulturo, razvojem podeželja in turizma, ekologijo in varovanjem okolja.
Javni razpis omogoča delodajalcem pridobitev subvencije 15.000,00 EUR za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb
za najmanj 18 mesecev za polni delovni čas, po predhodnem 1-mesečnem usposabljanju te osebe na delovnem mestu
pri istem delodajalcu.
V usposabljanje in zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, in sicer v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci
oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja.
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Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 15.754.320,00 EUR
Roki za oddajo prijav so: 29. januar 2010 do 12. ure, 31. marec 2010 do 12. ure, 31. maj 2010 do 12. ure.
Več informacij na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09DBO/04-09-09.htm
7.

Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov Absolvent - aktiviraj in
zaposli se
Javni razpis omogoča delodajalcem usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so kot absolventi pri delodajalcu uspešno opravili usposabljanje na delovnem mestu. Usposabljanje traja
od 1 do največ 6 mesecev. Delodajalcem se povrnejo upravičeni stroški za usposabljanje absolventov, subvencija 2.000
EUR pa se delodajalcem dodeli za zaposlitev diplomanta za polni delovni čas za najmanj 6 mesecev.
Delodajalci lahko za potrebe konkretnega delovnega mesta usposabljate od 1 do 5 študentov absolventov, ki jih po
uspešno opravljenem usposabljanju in diplomi zaposlite s pomočjo subvencije.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 2.576.000,00 EUR.
Roki za oddajo prijav so: 29. januarja 2010 do 12. ure in 31. marca 2010 do 12. ure.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09Absolventi/04-09-09Absolventi.htm

8.

Program Subvencije za samozaposlitev – posebno obvestilo
Zaradi omejenih sredstev nove vključitve v program od 6. oktobra 2009 niso več mogoče. V pripravi je nov program za
leto 2010.
Subvencijo za samozaposlitev v tem letu še lahko pridobijo osebe, ki imajo za ta namen že podpisan zaposlitveni načrt
oziroma so že bile napotene na delavnico Priprava na samozaposlitev, ki je skupaj s podpisanim zaposlitvenim načrtom pogoj za pridobitev subvencije.

V okviru dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so bili potrjeni tudi naslednji projekti:
9.

Potrditev projekta »Projektna pisarna modernizacija ZRSZ«
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 4.12.2009 izdala odločbo o neposredni potrditvi projekta Projektna pisarna modernizacija ZRSZ.
Cilj projektne pisarne je zagotavljanje koordinacije projektov med seboj in v povezavi z redno dejavnostjo ZRSZ, podpora za pripravo projektov na razpise, kot strokovni administrativni servis, pomoč pri prijavi, vodenju in spremljanju
projektov, upravljanju projektne dokumentacije, pomoč pri finančnem spremljanju projektov ter pravno pomoč pri
vodenju projektov in izvedbi javnih naročil.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta projekt je 880.310,00 EUR.
Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti programa ali 748.263,50 EUR in nacionalna udeležba 15% vrednosti
projekta ali 132.046,50 EUR.
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10.

Potrditev projekta »Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje«
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 16.12.2009 izdala odločbo o neposredni potrditvi
projekta Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje.
Glavni cilj projekta, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo projekt tudi izvajal, je izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na ZRSZ ter s tem dvig kakovosti storitev.
Usposabljanje zaposlenih v ZRSZ je predpogoj za večjo učinkovitost in inovativnost pri razvoju novih storitev. ZRSZ si
je v svojih kratkoročnih in dolgoročnih ciljih zadal, da bo učinkovitejši in prijaznejši do svojih uporabnikov (delodajalcev, brezposelnih, zaposlenih, iskalcev prve zaposlitve, itd.). Ta cilj lahko doseže le z visoko usposobljenimi sodelavci.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta projekt je 3.811.634,24 EUR.
Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti programa ali 3.239.889,11 EUR in nacionalna udeležba 15 % vrednosti
projekta ali 571.745,13 EUR.

1.
Ministrstvo
za gospodarstvo
1.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarsko, agent pa Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije.
Namen razpisa je spodbuditi podjetja k vključevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno raziskovalnih aktivnostih podjetja, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno strukturo. S subvencioniranjem
razvojnih projektov podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine, želimo podpreti izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v
gospodarstvu.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 10.000.000,00 EUR.
Roka za oddajo vlog sta še: 11.2.2010 in 12.5.2010
Več na: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=35

2.

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II).
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, izvajalec pa Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije.
Namen razpisa je povečati kakovost in praktično uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pretok
znanja med znanstveno raziskovalno sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi inštituti,
univerzami ter gospodarstvom.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 4.000.000,00 EUR.
Roka za oddajo vlog sta še 22.02.2010 in 20.04.2010.
Več na: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=39

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in
2009/2010
Predmet javnega povabila je sofinanciranje izobraževanja odraslih v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010
za zaključen letnik po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali za zaključeno izobraževanje po teh programih z maturo (splošno ali poklicno) ali z
zaključnim izpitom in sofinanciranje v celoti opravljenega delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita v šolskih
letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 6.314.000,00 EUR.
Rok prijave je 31. avgust 2010 oz. do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=528

4

www.euskladi.si

01/2010

Evropski socialni sklad
eZdravje – gonilo informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema
Projekt eZdravje trenutno predstavlja enega večjih projektov informatizacije javnih storitev. Projekt združuje
aktivnosti vpeljave rabe komunikacijskih in informacijskih
sredstev na področju zdravstva, s katerimi bo moč zagotoviti učinkovitejše javno-zdravstvene storitve. Rezultati
projekta eZdravje bodo omogočili, da se lahko zdravstvena
obravnava bolje prilagodi posameznikom, olajša mobilnost
in varnost pacientov, zmanjšuje stroške zdravstvenih storitev ter podpre interoperabilnost v državi in prek meja.
Projekt delno financira Evropska unija in sicer 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 Zdravstvo v informacijski dobi. Za operacijo eZdravje je na podlagi odločbe
o dodelitvi sredstev namenjeno 31.814.314,00 EUR. Od tega
prispevek skupnosti (EU del) predstavlja 85 % vrednosti
operacije ali 27.042,167 EUR, nacionalna udeležba (SLO del)
pa 15 % ali 4.772,147 EUR. Projekt eZdravje je eden naših
prioritetnih razvojnih programov in eden izmed večjih nacionalnih informacijskih projektov, za katerega je do konca
leta 2015 predvideno skupno 67 mio EUR.
Priložnosti za eZdravje ne temeljijo zgolj na znanosti in
tehnologiji, temveč tudi na drugih bolj družbenih izhodiščih, predvsem pri posameznikih in zdravstvenih delavcih, ki

bodo uporabljali rezultate projekta eZdravje. E-Zdravje tako
ni le tehnološka rešitev, temveč gre za nov pristop k vzpostavitvi zdravstva, ki je orientiran na prebivalce. Rezultati
projekta bodo za posameznike predvsem: prilagojene informacije na zdravstvenih portalih s splošnimi in posebnimi
informacijami, možnost elektronskega naročanja, izmenjava
mnenj z zdravstvenimi strokovnjaki preko varne e-pošte,
kasneje tudi z uporabo metod zdravja na daljavo in oskrbe
na domu na daljavo kot enega izmed osrednjih rezultatov
projekta eZdravje. Prvi rezultati projekta eZdravje, ki se nanašajo na ureditev nacionalnih čakalnih seznamov, elektronsko naročanje in teleradiologijo, bodo vidni v letu 2010.
Zaposleni v zdravstvu, ki so že seznanjeni s projektom pričakujejo, da bodo rezultati projekta omogočili bolj celovito
in kakovostno obravnavo pacientov ter boljše sodelovanje s
kliničnimi specialisti in drugimi zdravstvenimi delavci. Najpomembnejše pa se jim zdi aktivno vključevanje pacientov v
procese zdravljenja in njihova večja skrb za lastno zdravje.

Kohezijski e-kotiček
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Uvodne aktivnosti projekta eZdravje so se začele v septembru 2008, predvideno trajanje projekta je do junija 2015.
Za to obdobje je pripravljen akcijski načrt in definirani vsi
podprojekti. Okvirno je program narejen še do leta 2023, ko
bo treba vse razvite rešitve vzdrževati in nadgrajevati.
Celoten projekt se bo predvidoma izvajal v 23 podprojektih.
Trenutno aktivnosti že potekajo na 12 podprojektih, predvidenih v akcijskem načrtu eZdravja.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Park hotel Bohinj
Prvi EKO hotel v Sloveniji na
robu Triglavskega narodnega parka
Projekt Park hotel Bihinj je bil uspešno izbran v okviru
»Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva - turistična infrastruktura«, katerega namen
je bil spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture, ki bodo
spodbudile razvoj posameznih turističnih destinacij in tako
prispevale k dvigu konkurenčnosti in kakovosti slovenskega
turizma.
Namen projekta je bila izgradnja namestitvenih kapacitet
poleg že obstoječega Aquaparka, z možnostjo organiziranja
poslovnih dogodkov, konferenc, kongresov in ostale bogate
ponudbe (bowlling, kinodvorana, wellness, aquapark,
fitnes).
Hotel predstavlja energijsko varčen objekt opremljen z lastnimi energetskimi viri ter naravnimi in toplotnimi materiali
najvišje kvalitete. Izvedba trajnostno naravnane investicije
omogoča zmanjšanje vpliva na okolje in nižje obratovalne
stroške.
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V okviru projekta, ki se je začel izvajati septembra 2007 in
je bil zaključen spomladi 2009, je bilo ustvarjenih 230 novih
stalnih ležišč, 35 začasnih ležišč, 102 novi sobi, ponudba
hotela pa je bila zaokrožena z bowlingom, kino dvorano in
pestro wellness ponudbo.
Celotna vrednost projekta je bila ocenjena na približno
16,4 milijone evrov, vrednost sofinanciranja pa je znašala 4
milijone evrov, od tega 85 % sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj ter 15 % sredstev slovenske udeležbe.
Kvantitativni cilji projekta so naslednji:
zasedenost hotela: do leta 2014 – 70 %
povprečna potrošnja na gosta na nočitev v ciljnem 		
letu (2014): 63,25 EUR
notranja mera donosnosti: 8,56 %
doba vračanja: v 12. letu
Pričakovani rezultati (3 leta po koncu investicije):
Število gostov: 15.585
Število nočitev: 56.330
Število novih delovnih mest: 42

01/2010

Kohezijski sklad
Kako poteka izvajanje OP ROPI?
Od potrditve Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013
(OP ROPI) avgusta 2007 - ki je podlaga za črpanje zlasti iz
Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj - so bile doslej izdane odločbe
za 25 projektov s področja okolja oz. prometa. Skupna
vrednost omenjenih projektov znaša dobrih 885,6 milijona
evrov, od tega bodo v višini dobrih 397 milijonov evrov
sofinancirani iz Kohezijskega oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj. S področja trajnostne rabe energije pa sta bila
maja lani objavljena dva javna razpisa v skupni vrednosti 10
milijonov evrov, ki sta še vedno odprta.

in sicer mesec dni pred njegovim odprtjem za promet. Za
dobrih 278 milijonov evrov vreden odsek Slivnica-Draženci
pa je bila odločba izdana novembra lani, in sicer po izročitvi
omenjenega projekta prometu. Omenjeni odsek bo v višini
88,3 milijona evrov sofinanciral Kohezijski sklad.

Glede na področje, na katero se projekti nanašajo, sta obe
področji dokaj uravnoteženi, saj je bilo izdanih 13 odločb
za okoljske in 12 za prometne projekte. Večina okoljskih
projektov, in sicer kar devet, se nanaša na področje voda.
Od tega se jih pet nanaša na področje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda, štirje pa na oskrbo s pitno
vodo. S področja ravnanja s komunalnimi odpadki pa so
bile izdane odločbe za štiri projekte, in sicer za izgradnjo štirih regijskih centrov za ravnanje z odpadki: na Koroškem, v
Zasavju, Slovenski Bistrici ter Ljubljani. Dobrih 143 milijonov
evrov vredno odlagališče v Ljubljani je za zdaj tudi največji
okoljski projekt v Sloveniji, ki bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini dobrih 77,5 milijona evrov.

Za 22 projektov je odločbe izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organ upravljanja, za tri projekte pa Evropska komisija. V programskem
obdobju 2007-2013 Evropska komisija namreč potrjuje le
t.i. velike projekte. To so tisti projekti, ki so sofinancirani
iz Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni
razvoj, katerih skupna vrednost presega 25 milijonov evrov
na področju okolja ter 50 milijonov evrov na področju prometa. Projekte pod omenjenima vrednostima pa potrjujejo
države članice.

Na področju prometa se z izjemo posodobitve letališke
infrastrukture na letališču Maribor vse izdane odločbe nanašajo na ureditev cestne in avtocestne infrastrukture. Na tem
področju sta bili najbolj odmevni odločbi Evropske komisije
o sofinanciranju avtocestnih odsekov Beltinci-Lendava ter
Slivnica Draženci. Odločba za 116,4 milijona evrov vreden
odsek Beltinci-Lendava, ki ga Kohezijski sklad sofinancira v
višini 41,6 milijona evrov, je bila odločba izdana julija 2008,
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Poleg omenjenih projektov so bile s področja prometa izdane tri odločbe za ureditev križanj železniških prog s cestami
(v Murski Soboti, Dobovi in Zijavnici) ter štiri za ureditev
kolesarskih stez. Poleg tega pa bosta z evropskimi sredstvi
sofinancirana tudi dobrih 43 milijonov evrov vredna Poljanska obvoznica Škofje Loke ter sanacija brežine Pod Ključem.

Na podlagi OP ROPI-ja je Evropska komisija tako poleg
že omenjenih avtocestnih odsekov izdala tudi odločbo za
regionalni center za ravnanje z odpadki v Ljubljani.
Slovenija si je na podlagi Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture izpogajala dobre 1,6 milijarde evrov za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture
s področja okolja in prometa. Večina projektov je sofinanciranih iz Kohezijskega sklada (KS), in sicer v višini dobre 1,4
milijarde evrov, v manjši meri, in sicer v višini 224 milijonov
evrov, pa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

OP ROPI
avgust 2007 - december 2009
število
25 izdanih odločb

vrednost v EUR
885.678.107

vrednost sofinanciranja (KS oz. ESRR) v EUR
397.365.544

PROMET
število
12 izdanih odločb

vrednost v EUR
486.615.412

vrednost sofinanciranja (KS oz. ESRR) v EUR
187.130.995

OKOLJE
število
13 izdanih odločb

vrednost v EUR
399.062.695

vrednost sofinanciranja (KS) v EUR
210.234.549
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DOBRE PRAKSE
Izgradnja Centralne čistilne naprave ŠENTJUR

S širitvijo naselij, poselitvenih območij in z izgradnjo mreže vodovodov so se povečale tudi količine odpadnih voda v občini
Šentjur.

VIR: spletna stran upravičenca

Izgradnja čistilne naprave KASAZE

V skupini oziroma projektu Žalec, ki je največji v skupni operaciji, sodeluje 6 občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Žalec, Tabor
in Vransko.

VIR: spletna stran upravičenca
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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.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
(spodaj).

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx.

Kohezijski e-kotiček

OBVESTILA

Pozivamo vse upravičence in izvajalce, ki ste dolžni postaviti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) in razlagalno tablo,
da v izogib kasnejšim večjim nepravilnostim, pošljete le-te v predogled eni izmed kontaktnih oseb za informiranje in
obveščanje javnosti na 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: Maja Martinšek, maja.martinsek@gov.si, Romana Jenko, romana.jenko@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
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