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AKTUALNO
Naslednja številka Kohezijskega e-kotička izide
septembra. Vsa obvestila in informacije o aktualnih razpisih
lahko spremljate na spletni strani www.euskladi.si.

Anketa

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).

Z namenom približanja Kohezijskega E-kotička vašim
potrebam, smo na spletno stran umestili kratko anketo o
uporabnosti in všečnosti e-novičk. Ker vaše mnenje šteje,
vas vabimo, da sledite aktivni povezavi in odgovorite na tri
kratka vprašanja: http://www.euskladi.si/publikacije/
ekoticek/ .

RAZPISI

Evropski sklad za regionalni razvoj
1.

Javni razpis Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih. Posredniško telo je Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, agent pa Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA).
Več na: http://www.tia.si/SRRP,614,0,1,1.html.
Razpisana vrednost znaša 26.356.458,00 EUR.
Drugi rok za oddajo vlog je od 29.6.2009 do 28.8.2009.

2.

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko infrastrukturo – mladinski centri.
Posredniško telo je Ministrstvo za šolstvo in šport.
Razpisana vrednost znaša 6.588.231 EUR.
Razpis bo odprt do porabe sredstev, tretje odpiranje bo 10.6.2009 (informacije o rezultatih še ni), naslednji dve
odpiranji sta predvideni 11.11.2009 in 10.3.2010.

3.

Javni razpis Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP 09.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, agent je Javna agencija za tehnološki razvoj RS – TIA.
Več na: http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=123
Razpisana vrednost znaša 109.467.997 EUR.
Drugi rok za oddajo vlog je 14.9.2009.

4.

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC, ki ga
bo izvajalo Ministrstvo za šolstvo in šport v vlogi posredniškega telesa.
Več na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=1004.
Okvirna vrednost razpisa znaša 22.853.692,00 EUR.
Drugo odpiranje vlog je predvidoma 14.10.2009.

5.
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Javni razpis Produkt P1b – garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v okviru programa
“Program za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo obrestne mere” ki ga izvaja SPS.
Več na: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=409.
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Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 43.000.000 EUR. Skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.600.000 EUR.
Javni razpis bo odprt do 10.12.2009 oziroma do porabe sredstev. Roki za predložitev vlog so 10.07.2009, 10.09.2009,
10.10.2009, 10.11.2009 in 10.12.2009.

Evropski socialni sklad

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

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 skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo
naslednje programe:
Za program Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas je na razpolago 5.500.000 EUR.
Rok za predložitev vlog je vsak zadnji petek v mesecu. Zadnji datum pa je 28.6.2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09KDC/30-01-09.htm.
Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je na razpolago 18.400.000,00 EUR.
Rok za predložitev vlog je vsak zadnji petek v mesecu. Zadnji datum pa je 24.9.2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm.
Za program Subvencije za samozaposlitev je na razpolago 5.000.000,00 EUR.
Pogodbe se bodo sklepale skozi celo leto 2009.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/ESS/Programi/Programi.htm.
Za program Usposabljanja na delovnem mestu je na razpolago 4.100.000,00 EUR.
Javno povabilo delodajalcem ODPRTO, najdlje do 31. marca 2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/23-04-09/23-04-09.htm
Za program Znanje uresničuje sanje je na razpolago 11.400.000,00 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.
Roki so razpisani za posamezno leto do porabe sredstev. Rok za leto 2009 je še 10.07.2009 do 12.00.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09.htm
1.

Neposredna potrditev operacije – program »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
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

2.

Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
Posredniško telo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki razpis tudi izvaja.
Predmet javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim skupinam z razvojem
socialnega podjetništva. Posredniško telo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 znaša 2.000.000 EUR.
Rok za oddajo prijav je do vključno 17.08.2009.
Več na: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=855
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RAZPISI

3.

Ministrstvo za gospodarstvo

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.
Drugi rok za oddajo vlog je 16.11.2009 do 12.00.
Več na: http://www.japti.si/.

4.

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.
Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je 28.8.2009 do 12.00, za tretje pa 20.11.2009 do 12.00.
Več na: http://www.japti.si/.

5.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Javni razpis »Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010« je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2009 in 2010 za sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010, je 1.095.056,44 EUR.
Rok za drugo odpiranje je 15.1.2010 do 14. ure.
Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=903

6.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za
razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014
Posredniško telo, ki je javni razpis pripravilo je Ministrstvo za šolstvo in šport.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev
za novo vlogo v družbi znanja ter za uvajanje sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno
delo.
Skupna višina predvidenih sredstev za predmet javnega razpisa je 1.605.070,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je 5.8.2009 do 12.00.
Več na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=997

7.

Neposredna potrditev operacije – program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in 2010«
Program je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport skupaj z Javnim skladom za razvoj kadrov in štipendije, ki je tudi
upravičenec in program izvaja.
Namen programa je spodbujanje delodajalcev k izvajanju praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009 in 2009/2010 za vajence, dijake in
študente zaključnih letnikov.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 11.694.542,00 EUR.
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Rok za oddajo vloge je: 17. 7. 2009.
Več na: http://www.sklad-kadri.si/
8.

Neposredna potrditev operacije – projekt »Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju
odraslih od 2009 do 2011«
Program je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je v vlogi posredniškega telesa. Izvaja ga upravičenec Andragoški center Slovenije.
Namen programa je širjenje novega znanja in razvijanje novih kompetenc v omrežju izobraževalcev odraslih, tako
tistih, ki načrtujejo in vodijo izobraževalne aktivnosti ter so v vlogi svetovalcev, kot tistih, ki neposredno prenašajo
znanje na druge.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 544 410,90EUR.
Več na: http://www.acs.si/projekti_ESS
9.

Javni razpis za sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013
Posredniško telo, ki je javni razpis pripravilo je Ministrstvo za šolstvo in šport.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh vsebinskih področij:
1. uvajanje modela samoevalvacije »Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje«;
2. uvajanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih;
3. uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za
izobraževanje odraslih;
Skupna okvirna višina sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 834.200,00 EUR.
Več na: http://www.mss.gov.si/si/strukturni_skladi/javni_razpisi/#c17058

Kohezijski sklad
Aktualna razpisa s področja trajnostne rabe energije

2.

V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) v petek, 15. maja, objavilo dva javna razpisa s področja trajnostne rabe energije, ki ju delno sofinancira Evropska
unija, in sicer iz Kohezijskega sklada:
1.

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2009, 2010 in 2011 je
dodelitev 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB).
Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB kot tudi mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi
investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko
omrežje.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.1.2011. Roki dospelosti za odpiranja so 2.7.2009 in 3.9.2009 do 15. ure
oz. vsak drugi delovni četrtek v mesecu, v dvomesečnih razmikih.
2.

Predmet 3 milijone evrov vrednega javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno
biomaso za leti 2009 in 2010 je dodelitev nepovratnih sredstev po načelu »de minimis« za sofinanciranje projektov vgradnje
kotlovskih naprav na lesno biomaso (KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud
so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni
energetski vir.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.5.2010. Roki dospelosti za odpiranja so 2.7.2009 in 3.9.2009 do 15. ure
oz. vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v dvomesečnih razmikih.
Kontaktni osebi za omenjena razpisa sta:
Jani Turk, ki je dosegljiv na telefonski številki: 01/ 47 87 171 ali na e-naslovu: jani.turk@gov.si in
Lojze Šubic, telefon: 01/ 47 87 206, e-naslov: lojze.subic@gov.si.

Več informacij o aktualnih razpisih in izdanih odločbah najdete na:
http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx in na http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx.
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DOBRE PRAKSE

Evropski socialni sklad
e-VEM za gospodarske družbe
Portal e-VEM je državni portal preko katerega lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, ki so povezave z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ali po ustanovitvi. Nekatere storitve lahko
podjetniki ali podjetja opravijo sami preko spleta, za nekatere pa je potrebno obiskati točko VEM ali notarja. Portal poleg prej
omenjenih uporabnikov za vpise v sodni register po uradni dolžnosti uporabljajo tudi okrožna sodišča.

O projektu e-VEM za gospodarske družbe
Portal je razdeljen na dva dela in sicer na storitve za samostojne podjetnike in na storitve za gospodarske družbe.
Ministrstvo za javno upravo je izvedlo projekt e-VEM za
gospodarske družbe s tremi glavnimi cilji:
omogočiti hitro, enostavno in brezplačno
registracijo družb;
ponuditi možnost opravljanja obveznih postopkov 		
ob ustanovitvi na vstopnih mestih ali preko spleta;
ponuditi ostale (najbolj pogoste) storitve za
podjetja na vstopnih mestih ali preko spleta.
V projekt je vključenih 15 ustanov javne uprave. Kot rezultat
enoletnega dela na projektu je bil prvega februarja 2008
odprt portal e-VEM za gospodarske družbe. V projekt je bilo
vloženih 36 človek/let dela in preko 4 milijonov evrov.
Projekt e-VEM za gospodarske družbe delno financira
Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in
administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve
Učinkovita in uspešna javna uprava.
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Storitve za gospodarske družbe, ki se lahko
opravijo prek portala e-VEM

Danes portal e-VEM za gospodarske družbe ponuja preko
20 elektronskih storitev za gospodarske družbe. Storitve, ki
jih podjetja lahko opravijo neposredno preko portala e-VEM
so:
Odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali
več-osebno družbo
Registracija enostavne eno-osebne d.o.o. (vpis v 		
sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev 		
matične in davčne številke)
Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustano		
vljene enostavne eno-osebne d.o.o.
Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register,
obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun 		
predvidene davčne osnove DDPO) za vse
vrste družb
Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene 		
DDV za vse vrste družb
Prijava prostega delovnega mesta
Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja
Prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja
Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih 		

socialnih zavarovanjih
Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih 		
zavarovanj
Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje
Prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje
Prijava staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje
Sprememba podatkov o družinskih članih v ob		
veznem zdravstvenem zavarovanju
Storitve portala e-VEM ter točk VEM, ki prav tako nudijo
storitve VEM, so brezplačne.

Učinki sistema e-VEM za gospodarske
družbe

Sistem e-VEM za gospodarske družbe je skrajšal postopke
pri gospodarskih družbah na 3 dni. Ocenjeni prihranki za
podjetja (samo za e-VEM g.d.) znašajo 10,2 milijonov evrov
letno, če bi vsa podjetja uporabljala sistem e-VEM. Zaznaven
je tudi porast registracij družb z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.), in sicer se v povprečju mesečno registrira za 33% več
d.o.o. kot v letu pred uvedbo sistema e-VEM.
Zaradi pozitivnih učinkov projekta je Ministrstvo za javno
upravo obiskala Svetovna banka. Po ocenah Svetovne banke
je Slovenija na področju ustanavljanja podjetij namreč
napredovala za 83 mest na svetu. Prav tako je sistem e-VEM
izpostavila Evropska komisija kot primer dobre prakse, saj je
Slovenija takoj za Dansko druga država EU, ki je omogočila
brezplačno registracijo d.o.o. Naj omenimo še, da je na leto-
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šnjih Dnevih slovenske informatike projekt e-VEM g.d. prejel
nagrado za »Naj IKT projekt«.

Zakaj je e-VEM uspešen in učinkovit projekt?
Projekt skrbi za stalen razvoj novih funkcionalnosti in storitev, obenem v okviru projekta potekajo stalna vsebinska
usposabljanja referentov na točkah VEM, organizirane pa so
tudi delavnice na nove referente točk VEM.

Kohezijski e-kotiček

DOBRE PRAKSE

Projekt e-VEM g.d. je dosegel prvotno zastavljene cilje, na
novo zastavljeni cilji pa so:
dvig uporabe sistema e-VEM;
dvig usposobljenosti referentov;
dvig podpore uporabnikov portala e-VEM;
uvedba sistema e-VEM v javno upravo.
Za dosego teh ciljev je Ministrstvo za javno upravo začelo
izvajati promocijske aktivnosti, ki vključujejo oglaševanje na
TV, oglaševanje na avtobusih v slovenskih mestih, v tiskanih
medijih. Natisnjenih je bilo 340.000 zloženk in 26.000 DVDjev, ki prikazujejo izpolnjevanje vlog preko video navodil
preko sistema e-VEM. Promocijsko gradivo je bilo distribuirano 360 ustanovam javne uprave, ki jih delijo potencialnim
uporabnikom portala e-VEM. Na ta način želi Ministrstvo
za javno upravo potencialnim uporabnikom storitev VEM
na točkah VEM in prek portala e-VEM podati informacije o
možnostih, ki jim jih sistem ponuja ter s tem še povečati že
sedaj veliko število uporabnikov sistema e-VEM.

Kohezijski sklad
Kohezijska sredstva za čistejšo Mislinjo
Koroški občini Mislinja in Dravograd
sta pred leti strnili vrste in sledili vzoru
slovenjgraške občine v skrbi za čistejše
povodje Mislinje. Občini sta namreč v
sodelovanju pripravili vlogo za projekt
Čiščenje odpadnih voda v porečju
Mislinje. Skupna vrednost omenjenega
projekta, katerega začetki segajo v leto
1999, je ocenjena na slabih 6 milijonov
evrov, od tega bo projekt v višini 2,2
milijona evra sofinanciral Kohezijski
sklad.
V okviru omenjenega projekta bo
postavljeno dobrih 20 kilometrov
kanalizacijskega omrežja – od tega 15
kilometrov v Mislinji in 5,2 kilometra
v Dravogradu – zgrajeni pa bosta tudi
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dve čistilni napravi, po ena v vsaki občini, z zmogljivostjo
2.700 oz. 6.000 populacijskih enot. Konec letošnjega junija
so Mislinjčani – po enoletnem poskusnem delovanju slovesno odprli čistilno napravo v Dovžah. V Dravogradu
pa si obetajo, da bodo tamkajšnjo čistilno napravo svojemu
namenu slovesno izročili letos jeseni.
Priključevanje na kanalizacijski sistem in čistilno napravo
se izvaja postopoma. Na čistilno napravo v Dovžah bodo
priključena vsa gospodinjstva iz naselij Mislinja, Šentilj pod

Turjakom, Ugler, Vovkarje ter Spodnje in Zgornje Dovže.
Začetki projekta segajo v leto 1999, ko so predstavniki treh
občin - Slovenj Gradca, Mislinje in Dravograda – sklenili dogovor o skupnem projektu čiščenja reke Mislinje. Tri leta kasneje so bili izdelani idejni projekti za ravnanje z odpadnimi
vodami v povodju Mislinje, konec leta 2003 pa je Evropska
komisija podpisala t.i. finančni memorandum za omenjeni
projekt. Gradbena dela na projektu pa so se v Mislinji pričela
leta 2006.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Kolesarska pot po Mislinjski dolini
Mestna občina Slovenj Gradec je ena od enajstih mestnih
občin v Sloveniji in obsega teritorij 173,7 km 2 , tako je po
velikosti na 32. mestu med 192 občinami, s 16.779 prebivalci
(popis 2002) pa po številu prebivalcev na 30 mestu in tako
sodi med srednje veliko območje v Sloveniji. V Letu 2007 je
Mesta občina Slovenj Gradec skupno s 6 občinami Dravske
in Mislinjske doline ustanovila skupni občinski organ, Urad
za pripravo projektov, ki je v teh letih uspešno prijavil in
realiziral številne projekte, ki jih delno financira Evropska
unija. Eden izmed teh skupnih projektov je tudi skupni
projekt Mestne občine Slovenj Gradca in Občine Mislinje Kolesarska pot po Mislinjski Dolini. Operacijo delno financira Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve:
»Regionalni razvojni programi«. Operacija je bila prijavljena Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni program« v letu 2007.
Predmet investicije: je izgradnja kolesarske poti, ki poteka
po Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja - od
kraja Šmartno pri Slovenj Gradcu v Mestni občini Slovenj
Gradec do kraja Mislinja v Občini Mislinja, v skupni dolžini
9.450 m. Z realizacijo operacije bomo izboljšali turistično
infrastrukturo in s tem zagotovili nova delovna mesta na
območju Občine Mislinja in Mestne občine Slovenj Gradec, saj bo izgrajena kolesarska pot pomenila povezavo z
obstoječo kolesarsko potjo do mednarodne kolesarske poti
Drava – Mura. Učinki projekta bodo vidni predvsem preko
razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe
v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih
turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju
drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih
delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in
drugih obiskovalcev.
Specifični cilji: izgradnja turistične infrastrukture - kolesarske poti od Šmartna pri Slovenj Gradcu do kraja Mislinja, v
skupni dolžini 9.450 m, ki pomeni turistično razvojni projekt

8

www.euskladi.si

regionalnega pomena, katerega cilj je povečanje turistične
atraktivnosti Koroške razvojne regije in s tem ustvariti 8
novih delovnih mest na področju turizma in gospodarstva.
Namen operacije:
izgradnja in urejanje turistične infrastrukture in
turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena,
katere cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije in
ustvarjanje novih delovnih mest;
zagotavljanje povezave z mednarodno kolesarsko potjo Drava – Mura ter razširiti zasnovano traso mednarodne kolesarske poti Drava – Mura na Koroškem, ki
vzpodbuja športno-rekreativno in turistično sodelovanje v obmejnem prostoru,
povezanost in dograditev lokalne turistične infrastrukture, ki je pomembna za razvoj zahodnega Pohorja,
posledično pa tudi za razvoj Mestne občine Slovenj
Gradec ter Občine Mislinja,
izboljšanje mestnih in primestnih kolesarskih povezav,
zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.
Potek kolesarske poti:
Od Šmartnega do Mislinje bo potekala kolesarska pot po
trasi opuščene železniške proge, skozi manjša naselja Žabja
vas, Tomaška vas, Turiška vas, Mislinjska Dobrava (v območju Mestne občine Slovenj Gradec) in Spodnje Dovže,
Vovkarje in mesto Mislinja (v območju občine Mislinja).
Skupna dolžina kolesarske poti je 9.450 m od tega v območju Mestne občine Slovenj Gradec 6.200 m in v območju Občine Mislinja 3.250 m. Kolesarska pot je širine 2.5 m. Trasa
kolesarske poti je iz gradbenega stališča relativno enostavna
saj poteka po ravninskem terenu. Na nekaterih odsekih je
že močno zarasla z grmovjem in drevjem, saj je od ukinitve
železniške proge preteklo že 35 let.
Kolesarska pot bo v celoti asfaltirana, potek trase bo označen s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo. Ob
trasi bodo urejena 3 počivališča s klopmi, koši za smeti ter
stojali za kolesa.
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Fotografija Kolesarska pot po Mislinjski Dolini v izgradnji, avgust 2008

ViR: Arhiv MOSG

Največjo pozornost je bilo potrebno posvetiti pravilni izvedbi križanj s cestami. Na trasi kolesarske poti je 10 križanj z lokalnimi cestami (6 v mestni občini Slovenj Gradec in 4 v občini Mislinja)
Najzahtevnejše prečkanje kolesarske poti z lokalno cesto je v občini Mislinja v naselju Vovkarje. Na tem odseku kolesarska
pot prečka potok Mevlja in lokalno cesto. Na tem odseku je bilo potrebno zgraditi nov most preko potoka Mevlja.
Fotografija: križanje lokalne ceste Šmartno in Kolesarske poti ter počivališča v Šmartnem, september 2008

ViR: Arhiv MOSG
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Del trase je bil že predan namenu meseca septembra 2008
in junija 2009, otvoritev celotne trase pa je predvidena za 21.
septembra 2009.
Viri financiranja:
Okvirna vrednost investicije, ki zajema stroške izgradnje
kolesarske poti, vključno s stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije in stroški nadzora nad izvedbo del
in geodetskim posnetkom znašajo 802.088,00 € po tekočih
cenah z DDV.
Operacija bo sofinancirana v višini 329.000,00 EUR, kar znaša 49,97% upravičenih stroškov operacije po tekočih cenah,
na področju Javne infrastrukture v območju s posebnimi
varstvenimi režimi v turističnih območjih (2.B. 5). Na osnovi
»Dogovora o izvajanju skupnega projekta« je Mestna občina Slovenj Gradec nosilec operacije. Nepovratna sredstva
SVLR so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Z njimi se lahko financira največ 85% celotnih upravičenih stroškov operacije, najmanj 15% celotnih upravičenih
stroškov morajo zagotoviti lokalne skupnosti iz lastnih virov
(lastna udeležba). Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.

Fotografija Kolesarske poti po Mislinjski Dolini, maj 2009

ViR: Arhiv MOSG

OBVESTILA
Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani:
http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx .
Obveščamo vas, da so 1. spremembe in dopolnitve Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 objavljene na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/.
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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