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Primeri dobrih praks:

S sredstvi Kohezijskega sklada do 
kakovostne pitne vode v Tržiču 

Wellness Orhidelia
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Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb se je zaradi poveča-
nega zanimanja v januarju povečala višina sredstev, ki so na razpolago za ta program in jih je sedaj na razpolago 
38.615.307,51 EUR. Na javni razpis se lahko prijavite tržni delodajalci, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot 
polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Na podlagi razpisa lahko pridobite subvencijo 
za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve za-

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko  26. maja na Vranskem   (Center varne vožnje) 
organizira t.i. veliki informativni dogodek, v okviru katerega bo predstavljeno izvajanje Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI). Več informacij o omenjenem do-
godku kot tudi okvirni program dogodka je dosegljiv na spletni strani: http://www.euskladi.si/novice/default.
aspx?UID=222

Sektor ESS bo v tem letu organiziral več regijskih delavnic za potencialne upravičence. Na delavnicah boste izvedeli 
vse o odprtih javnih razpisih in programih v okviru Evropskega socialnega sklada, o načinu kandidiranja za sredstva 
in o projektih,ki so že prejeli denar.

Vabimo vas na prvo delavnico z naslovom »Kako do denarja Evropskega socialnega sklada?«, ki bo potekala v 
sredo, 
21. aprila 2010    v sejni sobi Občine Tolmin s pričetkom ob 9.00 uri. 
Program delavnice je razdeljen na tri sklope. V prvem sklopu boste seznanjeni z novostmi na področju izobraževan-
ja, s šolninami ali spodbudami za delodajalce, ki izvajajo praktično usposabljanje. Drugi sklop je namenjen možnos-
tim na področju zaposlovanja, v tretjem sklopu pa bodo predstavljene možnosti sofinanciranja dejavnosti nevladne-
ga sektorja. 
Več informacij o omenjeni delavnici je objavljeno na spletni strani www.euskladi.si. Prijave sprejema na elektronski 
naslov Urška Maček (urska.macek@gov.si). 

V mesecu maju (12.5.2010) pa bomo organizirali drugo delavnico z istim naslovom v Občini Metlika. 
Več informacij o delavnici pa bo objavljeno v naslednjih e-novičkah in spletni strani www.euskladi.si. 

Ministrstvo za kulturo vas vabi, da se udeležite strokovne delavnice, ki bo potekala   v ponedeljek, 19. aprila 2010, 
ob 11. uri v veliki dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Na delavnici bodo predstavljene naslednje vsebine:
a.)

b.)

c.)  

RAZPISI

Evropski socialni sklad

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 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.

1.

2.

3.

vpetost javnega razpisa v izvajanje Evropske kohezijske politike
Irena Marš, vodja Projektne enote za izvajanje Evropske kohezijske politike, 

predstavitev vsebine razpisne dokumentacije javnega razpisa 2010/2011 in postopek izpolnjevanja prijavnih 
obrazcev
Alja Dražumerič, vodja razpisa, Sektor za kulturne pravice manjšin in razvoj kulturne raznolikosti in

vprašanja in odgovori; tudi upravičenci bodo povabljeni k predstavitvi svojih izkušenj z lanskoletnim razpisom.

http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=222
http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=222
www.euskladi.si
mailto:urska.macek@gov.si
www.euskladi.si
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poslitve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo poklicno šolo ter tisti, ki so 12 me-
secev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni v naših evidencah. Subvencija znaša 4.000 EUR in se vam izplača v enkratnem 
znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za polni delovni čas. Takšno zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto.

1. razpisni rok: 30.4.2010
Več na spletni strani: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/19-03-10ZaposliMe/19-03-10ZaposliMe.htm 
in 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 družbah, 
zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujete oz. ste že vključeni v izobraževanje ali uspo-
sabljanje.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča, da je postopek Javnega razpisa Znanje uresničuje sanje zaključen 
zaradi porabe vseh razpisanih sredstev javnega razpisa, namenjenih za leto 2010 (sklop B). 
Hkrati se vlagatelje obvešča, da ostaja postopek javnega razpisa za sklop C odprt, sredstva namenjena za leto 2011 in 
7. rok (27.08.2010 do 12.00 ure) za predložitev vlog pa nespremenjena. Na podlagi navedenega lahko vlagatelji še ved-
no kandidirajo za sofinanciranje programov, katerih zaključek je po 1.9.2010 oz. se zaključijo najkasneje do 31.12.2010.

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.

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 brezposelni.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 15.754.320,00 EUR.
Zadnji rok za oddajo vloge je: 31. maj 2010 do 12. ure. 
Več informacij na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09DBO/04-09-09.htm

Program Subvencije za samozaposlitev – posebno obvestilo
Predvidoma v drugi polovici 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 

2.

3.

4.

5.

6.

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/19-03-10ZaposliMe/19-03-10ZaposliMe.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.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/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSamozaposlitev.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSamozaposlitev.htm
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Evropski sklad za regionalni razvoj

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 inšti-
tuti, univerzami ter gospodarstvom. 

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

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 tehnič-
nega, 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

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture 
in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru ESS
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov z namenom spodbuditve, motivacije in pro aktivacije delovanja 
posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. Potreben pogoj za 
doseganje tega cilja med drugim predstavlja krepitev administrativne usposobljenosti in profesionalnosti delovanja 
zaposlenih v organizacijah, ki delujejo na področju kulture.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, znaša 1.600.000,00 EUR.
Rok za oddajo vloge 10.5.2010 do 11. ure.
Več informacij: http://www.kultura.gov.si

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: 30.4.2010, 28.5.2010
- za operacije, ki se začnejo izvajati v letu 2011: 27.8.2010, 29.10.2010, 28.1.2011

Za energetsko sanacijo bolnišnic dobrih 52 milijonov evrov

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za kulturo

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

1.

1.

1.

1.

http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=39
http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=528
http://www.kultura.gov.si
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Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR  - 
Obnova in posodobitev planinskih postojank

Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 1.500.000,00 EUR.
Sredstva bodo na razpolago v letih 2010 in 2011.
Rok za oddajo vlog je 19.4.2010 do 12. ure.
Več informacij na http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx

»Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje«

Javni razpis – implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov 
visokega šolstva v letih 2008 in 2009 

Za energetsko sanacijo bolnišnic dobrih 52 milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarstvo
1.

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 
2007 - 2013 se je na področju PU Kakovost, konkurenčnost 
in odzivnost visokega šolstva in v okviru prve glavne dejav-
nosti Implementacija bolonjskega procesa začelo izvajati v 
letu 2008 z Javnim razpisom, ki je bil objavljen v Ur. listu RS 
dne 30. 4. 2008. Na razpisu je bilo izbranih 18 projektov (8 
Univerza v Mariboru, 4 Univerza v Ljubljani, 3 Univerza na 
Primorskem, 1 Visoka šola za tehnologijo polimerov in 2 
Visoka komercialna šola Celje), ki so bili uspešno  zaključeni 
do 31.3.2009. 

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje aktivnosti, 
povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega 
šolstva v skladu z bolonjskimi cilji, ki so bili sprejeti na sena-
tu univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda, 
in nadalje akreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo.

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu so namreč visoko-
šolski zavodi morali uvesti študijske programe za pridobitev 
izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje v skladu 
z bolonjsko reformo najpozneje v študijskem letu 2009/10.

Namen javnega razpisa je bilo tako pospešiti razvoj kako-
vostnega, konkurenčnega in odzivnega visokega šolstva 
v skladu z bolonjskimi cilji, ki bo v večji meri prispevalo k 
razvoju in uspešnosti gospodarstva, in sicer :

-   z odprtostjo in odzivnostjo visokega šolstva;
-   s kakovostno in mednarodno primerljivostjo visokega 

šolstva in spodbujanjem internacionalizacije visokega 
šolstva;
-   z izboljšanjem povezovanja med visokim šolstvom, zna-
nostjo in gospodarstvom;
-   s fleksibilnostjo visokega šolstva, zlasti uveljavljanjem 
koncepta vseživljenjskega učenja;
-   z razvijanjem študijskih programov in novih oblik pouče-
vanja ter učenja.

Sofinancirala se je dejavnost oblikovanja študijskih prog-
ramov in podporne dejavnosti izvedbe projekta, kot so 
organizacija in koordinacija projekta, administrativna pod-
pora projekta, informacijska podpora projekta in naslednje 
aktivnosti za izvedbo projekta, kot so organizacija strokov-
nih skupin in izvedba delavnic, posvetov, študijskih obiskov, 
izobraževanj oziroma seminarjev, kjer so sodelovali partnerji 
iz izobraževanja (domači in tuji) in gospodarstva (vsaj 
domači) ter so bile povezane z izdelavo študijskih progra-
mov; izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v visokem 
šolstvu, ki bodo odgovorni za izdelavo in izvedbo študijskih 
programov. Skupna višina dodeljenih sredstev na razpisu je 
bila 732.266,56 EUR.

V skladu z namenom razpisa je bilo okviru posameznih 
projektov pripravljenih in pravočasno akreditiranih 20 
študijskih programov 1. stopnje, 13 študijskih programov 2. 
stopnje in 14 študijskih programov tretje stopnje. Študijski 
programi so bili oblikovani skladno z načeli bolonjske pre-
nove in so se začeli izvajati v študijskem letu 2009/10.

http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx
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Občina Tržič je bila ena izmed tistih občin, ki so bile uspešne 
pri pridobivanju sredstev Evropske unije tudi v program-
skem obdobju 2004-2006. Decembra 2005 je namreč Evrop-
ska komisija izdala odločbo o sofinanciranju v višini skoraj 
19 milijonov evrov vrednega projekta »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo v občini Tržič«. 
Omenjeni projekt – ki je v zgodovini tržiške občine eden 
najobsežnejših projektov - bo v višini dobrih 11,3 milijona 
evrov sofinancirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

V okviru projekta je predvidena obsežna obnova vodo-
vodov kot tudi izgradnja kanalizacije in čistilne naprave, 
s pomočjo katere bo zagotovljeno ustrezno čiščenje od-
padnih voda. Z uresničitvijo projekta se bo med drugim 
zmanjšalo onesnaževanje obeh rek - Tržiške Bistrice in Save 
- zaradi izpusta odpadnih voda. Zelo pomembno pa je tudi 
to, da se bodo zmanjšale vodne izgube zaradi tehnično 
neustreznih vodovodnih sistemov, po drugi strani pa se bo 
izboljšala oskrba s pitno vodo.  

Z investicijo v občinske vodovode in kanalizacijo bo tržiška 

občina, ki šteje približno 15.000 prebivalcev, pridobila:

Celovite in trajne rešitve, ki jih prinaša projekt na področju 
vodooskrbe in varstva okolja, bodo v tržiški občini problem 
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
ustrezno rešile za nadaljnjih 50 let. Občanom Tržiča bo zago-
tovljena zdrava, čista in neoporečna pitna voda, saj bodo 
zamenjane dosedanje dotrajane  vodovodne cevi, poleg tega 
pa bo poskrbljeno tudi za ekološko odvajanje voda, ki bo 
bistveno prispevalo k ohranitvi naravnega okolja. 

Kohezijski sklad

S sredstvi Kohezijskega sklada do kakovostne pitne vode v Tržiču

35,2 km vodovoda, 

12,9 km kanalizacije, 

7 zadrževalnih bazenov deževnih voda,

4 razbremenilnike visokih vod,

6 vodohranov,

3 objekte za dezinfekcijo vode in

centralno čistilno napravo na Brezovem za 16.400 
populacijskih enot, ki bo v začetku aprila letos začela 
s poskusnim obratovanjem.  

Vir: foto arhiv upravičenca
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Evropski sklad za regionalni razvoj

Wellness Orhidelia
Zadnja leta se v zdraviliškem turizmu pojavlja trend gostov, 
ki imajo zelo visoka pričakovanja glede nivoja in obsega 
storitev v zdraviliščih in hotelih. Zaradi navedenega trenda 
in vedno večje potrebe po povečanju vodnih površinah so 
se v Termah Olimia odločili za gradnjo novega termalnega 
kompleksa. Wellness Orhidelia vključuje visoko kakovostno 
ponudbo bazenskih in savna storitev. Izgradnja se je začela 
aprila 2008, z deli so zaključili v enem letu, torej v aprilu leta 
2009. Od otvoritve, 7. maja 2009, do oktobra 2009 je bilo že 
15.689 zunanjih gostov.

Ime Wellness centra ima poseben izvor v roži orhideja.  Že 
ljudje v času antike so verjeli v čudežno zdravilno moč kore-
nin rože orhideje. Opevali so jo mnogi znani poeti, poseben 
pomen je dala tudi pravljicam, saj je bil njen obstoj dolgo 
časa skrivnost. V Kozjanskem parku se nahaja kar štiride-
set vrst orhidej, med katerimi je prav črna tista najlepša in 
najbolj dragocena. Nekateri občudujejo njeno podobnost z 
metuljem, nekateri slišijo šepet zgodb o antičnih ljubimcih, 
druge omami že sam pogled nanjo.

Vrednost investicije
Skupna vrednost investicije je znašala 14,5 mio EUR. Na 
podlagi Javnega razpisa za dvig konkurenčnosti turističnega 
gospodarstva – turistična infrastruktura, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2007, so za del investi-
cije, ki se nanaša na Wellness Orhidelia, s strani Evropskega 
sklada za regionalni razvoj pridobili nepovratna sredstva 
v višini 1.669.869 EUR (1.419.388,65 EUR evropski del, 
250.480,35 EUR slovenski del). 

Uvrstitev v finalni izbor »World Architecture Festival«
Wellness Orhidelia navdušuje obiskovalce zaradi svoje luksu-
zne ponudbe bazenov in savn ter zaradi  izjemno zanimive 
arhitekturne zasnove. Raznoliki, stilsko dovršeni prostori, 
kjer lahko na najrazličnejše načine razvajamo telo in duha, 
so s svojimi nenavadnimi oblikami in barvnimi rešitvami 
tudi prava paša za oči.

Wellness Orhidelia je zbudil pozornost mednarodne javnosti 
na Festivalu svetovne arhitekture, kjer jo predstavljalo pod-
jetje Enota d.o.o., ki je na podlagi programskih usmeritev s 
strani Term Olimia pripravilo projekte. Festival je potekal od 
4. do 6. novembra 2009 v Barceloni. Organizatorji tega ob-
sežnega festivala, ki je namenjen srečevanju arhitektov vsega 
sveta in izmenjavi najboljših praks in spodbujanju medse-
bojnega sodelovanja pri ustvarjanju arhitekture prihodnosti, 
prirejajo tudi posebno tekmovanje za arhitekturne rešitve v 
več kategorijah. Wellnessu Orhidelia se je v kategoriji »Počit-
nice« uspelo uvrstiti v ožji izbor 11 finalistov.

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. 

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. 

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: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si in Simona Stollecker, simona.stollecker@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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