
www.euskladi.si

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko februar 2010 Številka 17

www.euskladi.si

Kohezijski e-koticekv

Primeri dobrih praks:

Med finalisti tekmovanja  
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SVEA, Lesna industrija d.d., 
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Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb se zaradi povečane-
ga zanimanja v januarju povečala višina sredstev, ki so na razpolago za ta programje in jih je sedaj na razpolago 
38.615.307,51 EUR. Zaradi odobritve povečanja sredstev se predvideva, da se bo javni razpis za delodajalce kmalu 
ponovno odprl. Nove datume razpisnih rokov zato lahko spremljate na spletni strani: 
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm
Vključitve brezposelnih v program potekajo od aprila 2009. 
Več informacij pri vašem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Za program Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011 je na razpolago 11.323.179,00 EUR.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa je odprto do porabe sredstev, vendar 
najdlje do 1. marca 2011.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/16-10-09/16-10-09.htm

Za program Znanje uresničuje sanje je na razpolago 4.250.000,00 EUR. 
Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko 
prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in ste v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih druž-
bah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujete oz. ste že vključeni v izobraževanje ali 
usposabljanje.

Razpisni roki so 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

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.

 Konec meseca decembra 2009 so stopila v veljavo 
spremenjena oz. dopolnjena Navodila o informiranju in 
obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007-2013. Prilagamo krajši po-
vzetek sprememb, celoten dokument pa je objavljen tudi na 
naši spletni strani http://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:

5.3.  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
5.1.  Organizacija novinarskih konferenc oz. drugih 
dogodkov glede izvajanja operacij in objave v različnih 
medijih

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, pripra-
vilo naslednje programe:

1.

2.

3.

4.

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/16-10-09/16-10-09.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09.htm
http://www.euskladi.si/
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
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Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 12.921.238,48 EUR.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/ZDPNP/DelnoPovraciloNadPlac.htm

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 vključevan-
jem ranljivih skupin, spoštovanjem človekovih pravic, preprečevanjem diskriminacije in zagotavljanjem enakih mož-
nosti, z mediacijo na različnih področjih, motivacijo in poklicno orientacijo, načrtovanjem kariere, usposabljanjem in 
izobraževanjem, s kulturo, razvojem podeželja in turizma, ekologijo in varovanjem okolja. 
Vključitve brezposelnih v program potekajo od novembra 2009. Vključevanje brezposelnih v program se lahko 
začne po opravljenem izboru delodajalcev na posameznem razpisnem roku. 
Več informacij: pri vašem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposleni.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 15.754.320,00 EUR
Roki za oddajo prijav so: 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

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 dip-
lomantov, 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: 31. marca 2010 do 12. ure. 
Več informacij: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09Absolventi/04-09-09Absolventi.htm

Program Subvencije za samozaposlitev – posebno obvestilo
Predvidoma aprila 2010 bo Zavod RS za zaposlovanje začel izvajati nov program samozaposlovanja za leto 2010, ki 
brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSa
mozaposlitev.htm

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 inštitu-
ti, univerzami ter gospodarstvom. 

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 4.000.000,00 EUR. 
Roka za oddajo vlog sta še 22.2.2010 in  20.04.2010.
Več na: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=39

5.

6.

7.

1.

Ministrstvo za gospodarstvo

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/ZDPNP/DelnoPovraciloNadPlac.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09DBO/04-09-09.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09Absolventi/04-09-09Absolventi.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSamozaposlitev.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSamozaposlitev.htm
http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=39
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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 tehnične-
ga, 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

Evropski sklad za regionalni razvoj

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« 
razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

Razpisana vrednost: 203.226.681,00 EUR za leta 2010, 2011 in 2012
Rok oddaje:
- za operacije, ki se začnejo izvajati v letu 2010: 26.2.2010, 26.3.2010, 30.4.2010, 28.5.2010
-  za operacije, ki se začnejo izvajati v letu 2011: 27.8.2010, 29.10.2010, 28.1.2011
Več informacij na: http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=103

Ministrstvo za šolstvo in šport

Evropski socialni sklad

Med finalisti tekmovanja RegioStars 2010 dva slovenska projekta
Evropska Komisija je razglasila finaliste RegioStars 2010 – 
najbolj inovativni projekti sofinancirani iz sredstev evropske 
kohezijske politike v letu 2010. Med njimi sta tudi dva pro-
jekta iz Slovenije: eVem za gospodarske družbe in Uspešno 
vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobraževanje.

RegoStars – nagrajevanje najbolj inovativnih projektov – 
je letni dogodek na katerem se poišče in nagradi najbolj 
inovativne projekte, ki so bili sofinancirani preko denarja 
iz evropske kohezijske politike. Cilj tekmovanja »RegioStar 
Award« je  poiskati in nagraditi najboljše projekte v 6. 
različnih kategorijah (1. inovativna prenova degradiranih 
urbanih območij, 2. integracija migrantov ali marginalnih 
skupin, 3. informacijsko-komunikacijske rešitve za e-vklju-
čenost, 4. informacijsko-komunikacijske rešitve za mala in 
srednja podjetja, 5. širokopasovna pokritost v manj razvitih 
regijah, 6. informiranje in obveščanje). Namen tekmovanja je 
čim širše informiranje o dobrih praksah v različnih državah 
članicah, izmenjava izkušenj in spodbujanje naprednega 
razmišljanja. V letu 2010 je Evropska komisija prejela 87 vlog 
iz vseh 27 držav članic.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko, ki je Organ upravljanja za evropske strukturne sklade 
in Kohezijski sklad, je v letu 2009 nominirala dva projekta 
izvedena v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007-2013 in sofinancirana iz Evropskega 
socialnega sklada ter enega izvedenega v okviru Operativ-
nega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013, ki je bil sofinanciran iz Evropskega 
regionalnega sklada. V začetku leta 2010 je Komisija objavila 
seznam finalistov, ki so bili uvrščeni v ožji izbor. Izmed 3 pri-
javljenih slovenskih projektov, sta v finalu kar dva projekta. 

V kategoriji Integracija migrantov in marginalnih skupin je 
v finalnem izboru projekt, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
šolstvo in šport: »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in 
izobraževanje«. Projekt se nanaša na integracijo romskih 
otrok v izobraževalni sistem preko različnih mehanizmov in 
na odpravo segregacije in diskriminacije. Čeprav postopki 
integracije že potekajo, poskušajo preko projekta doseči čim 
učinkovitejšo integracijo. Pri tem si pomagajo z romskimi 
pomočniki, izobraževanjem in motiviranjem staršev romskih 

http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=528
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=103
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otrok, usposabljanjem učiteljev in strokovnih delavcev šol.

Drugi finalist pa je projekt Ministrstva za javno upravo, in 
sicer v kategoriji Informacijsko komunikacijske aplikacije  
za mala in srednje velika podjetja. Osnovni namen projekta 
eVem za gospodarske družbe je zagotoviti ustrezno infor-
macijsko podporo bodočim in obstoječim gospodarskim 
družbam, in sicer omogočiti v najkrajšem možnem času 
vpis družbe v sodni register in opravljanje ostalih postop-
kov na enem mestu - fizično ali preko spleta.

Vir: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm

Konec meseca januarja bodo v Bruslju predstavljeni vsi fina-
listi izmed katerih bodo izbrani tudi končni zmagovalci. 

Več informacij lahko najdete na spletni strani Evropske 
komisije: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/inter-
regional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4#2010.

Evropski sklad za regionalni razvoj

Podjetniški inkubator Podbreznik pri Novem mestu
Družba IMOS HOLDING d.d., Ljubljana se je v letu 2008 
prijavila na javni razpis »Sofinanciranje projektov izgradn-
je tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru 
gospodarsko razvojno logističnih središč« (št. JR-3/2008), 
ki ga je objavila Javna agencija za podjetništvo in tuje 
investicije.«Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, 2. razvojne prioritete »Gospo-
darsko razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve 2.1:  
»Gospodarsko–razvojno-logistična središča«, v Operativ-
nem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013.

Na navedenem razpisu je družba ob sodelovanju vseh 
partnerjev uspela in prejel pozitiven sklep za sofinanci-

ranje projekta Podjetniški inkubator Podbreznik v višini 
1.085.468,00 EUR. Podjetniški inkubator Podbreznik je tako 
nastal v sodelovanju Imos Holdinga d.d., Ljubljana (inves-
titor), Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (upravljalec), 
Mestne občine Novo mesto (sofinancer) in Evropske unije 
oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj (sofinancer) ter 
JAPTI (nosilec razpisa). 

Celovita razvojna podjetniška infrastruktura bo podjetjem 
delujočih znotraj podjetniškega inkubatorja omogočila 
večje možnosti za preživetje in rast na državni in medna-
rodni ravni. Objekt C2 – Podjetniški inkubator Podbreznik 
je poslovno, razvojno-tehnološki objekt, ki se nahaja znotraj 
Tehnološkega parka Podbreznik. Podjetniški inkubator 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4#2010
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4#2010
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Podbreznik predstavlja novo institucijo, ki bo skrbela za 
razvoj podjetništva in njegovo promocijo v regiji JV Slo-
venija. Poleg samih delovnih prostorov bodo v mrežnem 
inkubatorju zagotovljene tudi infrastrukturne in podpor-
ne poslovne storitve. Inkubator bo omogočal srečevanje, 
izmenjavo idej, znanja med samimi podjetniki ter soustvar-
janje pravega podjetniškega ozračja. Cilj projekta je s 
koncentriranjem institucij znanja in podpornega okolja za 
podjetništvo doseči gospodarski preboj regije.

V podjetniškem inkubatorju Podbreznik je na voljo neto 
3600 m2 sodobnih poslovnih površin in paleta skupnih 
tehničnih, infrastrukturnih ter podpornih storitev. Zgrajen 
je v vertikalnem gabaritu K + P + 2. Dimenzije objekta so 33 
x 31 m. V objektu so tudi vsi potrebni priključki, ob objektu 
pa 100 parkirišč.

Inkubator bo mladim in inovativnim podjetjem nudil 3.600 
m2 najemniških površin. Poleg prostorov z ugodno ceno na-
jema, bomo podjetjem v mrežnem inkubatorju s partnerjem 
Razvojni center Novo mesto zagotavljali še:

infrastrukturne storitve (del, ki se nanaša na zagotavljan-
je opremljenih pisarniških prostorov ter recepcije),

zagotavljanje poslovnih storitev (dostop do financ, 
računovodstvo, svetovanje, povezovanje periodičnih 
dogodkov),

zagotavljanje zahtevnejših poslovnih storitev (valorizaci-
ja, mentorstvo pri strateških nalogah, človeški viri).

Podjetniški inkubator je začel z delo-
vanjem s 01.02.2010. Trenutno je vanj, 
na podlagi sklepa strokovnega sveta, 
umeščenih 12 mladih in inovativnih 
podjetij, ki bodo ob vstopu zasedala 
že cca 60% površine. V naslednjem 
obdobju se, glede na povpraševanje 
in pozitivne trende podjetništva v 
okviru regije, pričakuje popolno 
zapolnitev inkubatorja in uspešen 
razvoj posameznih podjetij.

Vir: foto arhiv upravičenca
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V novi finančni perspektivi je v okviru OP ROPI približno 
160 milijonov evrov namenjeno za trajnostno rabo energije, 
in sicer za štiri vsebinske sklope:
 

Za razliko od ostalih področij v okviru OP ROPI, kjer gre za 
neposredne potrditve projektov, se bodo v okviru trajnost-
ne rabe energije sredstva razdeljevala na podlagi javnih 
razpisov.

S področja trajnostne rabe energije, ki je sofinancirano iz 
Kohezijskega sklada, sta bila maja 2009 objavljena dva javna 
razpisa v skupni vrednosti 10 milijonov evrov, in sicer javna 
razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB) in za sofinanciranje individualnih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso (KNLB). 

Primer dobre prakse – SVEA, Lesna industrija d.d., Zagorje 

Eno izmed podjetij, ki je bilo uspešno na razpisu za sofinan-
ciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso je 
tudi zagorsko podjetje SVEA, Lesna industrija d.d., Zagorje. 
Omenjeno podjetje se je na razpis prijavilo s projektom 
rekonstrukcije obstoječe kotlovnice in vgradnje kotlovske 
naprave na lesno biomaso z močjo 2,8 megavata, in sicer 
v izpostavi svojega podjetja v Litiji (podjetje SVEA, Lesna 
industrija Litija, d.d.). 

Skupna vrednost projekta znaša 662.000 evrov, od tega 
jim je v okviru razpisa uspelo pridobiti približno tretjino 
vseh sredstev oz. 198.589 evrov.

Dela na kotlarni v Litiji so se zaključila oktobra 2009, ko je 
bila prenovljena kotlovnica tudi slovesno izročena svojemu 
namenu. V okviru projekta je podjetje vgradilo tako tehno-
loško kot tudi ekološko najsodobnejšo opremo za proizvod-
njo toplotne energije na tem območju, kar bo bistveno pris-
pevalo k učinkovitejšemu gospodarjenju z lastno biomaso v 
Skupini SVEA in prispevalo k čistejšemu in bolj urejenemu 
okolju.

Gre za enega pomembnejših dogodkov tako za Skupino 
SVEA kot tudi za prebivalce v neposredni bližini podjetja 
v Litiji. Stari parni kotel z močjo 5,4 megavata, ki je z obra-
tovanjem pričel daljnega leta 1974, namreč ni več ustrezal 

Kohezijski sklad

Za trajnostno rabo energije 160 milijonov evrov 
okoljskim normativom, poleg tega pa je bil njegov izkoristek 
zelo slab.

Investicija v novo kotlovsko napravo na lastno lesno 
biomaso (z avtomatskim dodajanjem goriva, sistemom za 
doziranje biomase, čiščenjem dimnih plinov z vso potrebno 
regulacijo in ureditvijo objekta) bo omogočila proizvodnjo 
toplotne energije za tehnološke potrebe (sušilnice, lakirnica, 
itd) kot tudi za ogrevanje vseh proizvodnih in skladiščnih 
prostorov na omenjeni lokaciji. 

Omenjena investicija bo tako prispevala k učinkoviti – več 
kot 86-odstotni - izrabi lastne biomase in prispevala k zmanj-
šanju vplivov na okolje.  

Konec leta 2009 je trajnostna raba energije z Ministrstva za 
okolje in prostor prešla v pristojnost Ministrstva za gospo-
darstvo, kjer v okviru Direktorata za energijo deluje Sektor 
za aktivnosti učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih 
virov energije (OVE), ki izvaja aktivnosti na razpisih.

energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v javnem 
sektorju,

učinkovita raba električne energije,

inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo,

demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje. 

Vir: foto arhiv upravičenca

Vir: foto arhiv upravičenca
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www.euskladi.si

Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v 
programskem obdobju 2007-2013, najdete na spletni strani:  http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/ 
(spodaj). 

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

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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