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V programskem obdobju 

2007–2013 je bilo v 

Spodnjeposavski regiji 

sofinanciranih več kot 140 

različnih projektov v 

vrednosti preko 90 

milijonov evrov. V to niso 

vključeni projekti, ki so imeli 

vpliv na celotno državo ali 

projekti, ki so vplivali na več 

regij. 

Zelo dobra prometna 

dostopnost, rodovitni 

dolini Save in Krke, gričevnat 

svet vinogradov ter obilo 

vodnega bogastva ustvarjajo 

podobo druge najmanjše 

slovenske regije.  Poznana je 

po čateški termalni rivieri in 

edini jedrski elektrarni v državi. 

V regiji živi več kot 70.000 

prebivalcev v 4 občinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Spodnjeposavska regija v številkah 
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Vir podatka: seznam upravičencev, 02.07. 2014 
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Foto: arhiv upravičenca 

                  Predstavitev projektov ESS 
        

 Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT 
 
 

 

10 osnovnih šol pod vodstvom OŠ Brežice se je združilo v 
okviru projekta, s katerim so želeli bolj individualizirati 
vzgojno-izobraževalno delo v slovenskih šolah. K temu jih je 
spodbudilo zaznavanje subjektivnih in objektivnih potreb po 
optimalnem razvoju vsakega učenca. Zato so razvijali in 
preizkušali didaktične in organizacijske pristope, povezane z 
uporabo sodobne informacijsko-telekomunikacijske 
tehnologije pri pouku, in sicer na področju individualizacije 
in personalizacije pouka pri učencih osnovne šole 
(nadarjenih, učencih iz manj spodbudnega okolja, tujcih…) 
in učencih osnovne šole s prilagojenim programom. 

 
Projekt Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo 
IKT omogoča individualizirano delo s skupino različnih 
učencev pri učenju oz. poučevanju (različni predmeti) v 
okviru pouka in zunaj njega, in sicer zlasti pri spodbujanju 
učencev k branju, razvijanju in zviševanju ravni vseh vrst 
pismenosti, povezovanju predmetov in disciplin, 
spodbujanju ustvarjalnosti ter kritičnega presojanja in 
vrednotenja. Vse to poteka s pomočjo orodij informacijsko-
telekomunikacijske tehnologije.  

 

V svojem jedru je projekt strnil vrsto ločenih pobud − od 
vseživljenjskega učenja in uveljavljanja kompetenčnega 
pristopa do razvoja pismenosti s pomočjo orodij 
informacijsko-telekomunikacijske tehnologije (materni in 
tuji jeziki, biologija, kemija, naravoslovje, matematika, 
fizika, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter 
etika, glasba, likovna vzgoja…) ter individualizacije in 
personalizacije pouka, medpredmetnega povezovanja in 
timskega oz. sodelovalnega poučevanja. 

 

Projekt je naravnan tako, da izkorišča prednosti 
informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, ki jih navaja 
tudi Unescova študija »Information and Communication 
Technologies in Schools: a Handbook for Teachers or how 
ICT can Create New Open Learning Environments« (2005). 
Ta študija: 
· vključuje učence s posebnimi potrebami (tako 
nadarjene kot tiste s primanjkljaji na posameznem 
področju in tiste z lažjo motnjo v duševnem razvoju); 
· vključuje učence tujce, ki pogosto izhajajo iz 
socialno šibkih okolij;  
· omogoča učenje in poučevanje s pomočjo več 
čutov (e-gradiv – multimedije, interneta); 
· omogoča prilagajanje individualnim potrebam 
učenca; 
· omogoča on-line popravljanje prispevkov učencev; 
· omogoča komunikacijo med učenci in učitelji, med 
učenci samimi, med učitelji in starši, med učitelji samimi in 
širi razgledanost; 
· omogoča spremljanje in beleženje rezultatov, ki so 
pomembni za vrednotenje projekta, 
· omogoča hranjenje poročil, arhiviranje. 
 

 

 

V današnjem času učenje ni le kopičenje in zapolnjevanje 
spoznanj, ampak pomeni izgradnjo  osebnega smisla ob 
samostojnem in kritičnem razmišljanju. Poudarek je na 
aktivnem učenju, ki omogoča sprejemanje novih informacij 
preko lastnih izkušenj in ob upoštevanju lastnih idej, stališč, 
pojmovanj. Z aktivnostmi, ki jih izvajajo v projektu, želijo 
dvigniti kakovost in učinkovitost vzgojno-izobraževalnega 
sistema v OŠ in OŠPP, zlasti na področju individualizacije in 
personalizacije, predvsem pri učencih in strokovnih 
delavcih, posredno pa tudi pri starših in lokalni skupnosti. 
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• vsem posavskim NVO dostopna “točka” za 
pridobivanje podatkov, usmeritev, znanj za redno 
delovanje in nadgradnjo osnovnih aktivnosti; 

• prostor za mreženje, povezovanje NVO za skupno 
nastopanje in zastopanje interesov do drugih 
inštitucij (občine, regija, gospodarstvo idr.); 

• orodje za oblikovanje skupnih NVO projektov z 
namenom uresničevanja potreb posameznih NVO in 
širših interesov posavskih NVO. 

 

   Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije

 

 

Lokalna razvojna fundacija Posavja je od leta 2009 izvajalka 

projekta regionalnega stičišča za nevladne organizacije v 

posavski razvojni regiji, ki obsega občine Bistrica ob Sotli, 

Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. 

Delovanje stičišča je usmerjeno v zagotavljanje čim širšega 

podpornega okolja za nevladne organizacije (NVO). 

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

 

 

      je 

Na projektu, ki je v višini 85 % sofinanciran s sredstvi 

Evropskega socialnega sklada, so v poprečju zaposlene 

2,5 osebe. Skupno je bilo iz ESS v obdobju od 1. 1. 

2009 do 30. 6. 2013 pridobljenih 621.869,00 EUR. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Več na www.prstan.eu.  

 

Na tem območju je registriranih več kot 845 NVO, v 

aktivnosti stičišča se jih je do sedaj vključilo dobrih 23 %. 

Poleg osnovnih aktivnosti (izvajanje delavnic, 

usposabljanj, informiranje, svetovanje in mentorstvo, 

oblikovanje promocijskega prostora, vzpostavitev 

pomožnih orodij kot npr. program za evidentiranje 

članstva, vzorci gradiv, kot so statuti, pogodbe, pravilniki 

ipd.) so vedno obsežnejše aktivnosti stičišča na področju: 

 - spodbujanja civilnega dialoga (oblikovanje pobud 
za spremembe na lokalni ravni – mehanizem 
nagrajevanja socialnih podjetij na področju javnih 
naročil, priprava strategije za mlade na regijski ravni, 
urejanje področja sofinanciranja NVO iz občinskih 
sredstev itd.); 
 - mreženja, kjer je bil pomemben korak storjen z 

ustanovitvijo neformalne mreže posavskih NVO, ki 
sooblikuje programske aktivnosti stičišča, odpira 
vprašanja povezana s kakovostjo odnosov in 
življenjem v regiji (posveti Modro Posavje – Socialno 
podjetništvo na stičišču s socialno oskrbo; 
Prihodnost mladih na stičišču s sedanjostjo), 
zastopanje skupnih stališč NVO v regiji; 
 - povezovanja NVO za pripravo skupnih večjih 

projektov za prijave na razpise EU sredstev, 
izmenjavo kapacitet, izkušenj ipd. 

 

Z izvajanjem projekta so krepili tako lastni kader kot tudi 

celotno organizacijo. Tako z zaposlenimi in prostovoljci 

samostojno pokrivajo področje računovodstva in financiranja, 

osnovnega pravnega svetovanja, organizacijo različnih 

dogodkov ter priprave in vodenja projektov. Vzpostavili so se 

tudi kot predstavnik NVO v regiji, kar vključuje izvedbo volitev 

predstavnikov NVO v Razvojnem svetu regije, v skupino za 

pripravo izvedbenega načrta na področju sociale in aktivno 

sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa z 

oblikovanjem ter povezovanjem projektnih predlogov. 

 

S PRSTaNom lahko NVO ponudijo orodja, s katerimi lahko svojo 

dejavnost okrepijo in nadgradijo – veščine oblikovanja in 

predstavitve idej, priprave in vodenja projektov, strateškega 

delovanja, oblikovanja novih produktov, podporo pri iskanju 

partnerjev, oblikovanju pobud za spremembo lokalnih 

predpisov, skupno zastopanje stališč, potreb, projektov pred 

regijskimi in lokalnimi inštitucijami. 

 

 

   Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.prstan.eu/


V okviru projekta so tako 

učenci kot učitelji spoznavali 

različnih umetnostnih zvrsti, 

kar je doprineslo k dvigu 

ravni kulturne pismenosti in 

učinkovitejši povezavi 

kulturno-umetnostne vzgoje 

z obstoječim kurikulom 

osnovne šole ter tudi k dvigu 

ustvarjalnosti. Udeleženci 

projekta so pridobili tudi 

številne izkušnje, ki so 

pripomogle k dvigu 

motivacije, zaupanja v lastne 

sposobnosti, k razvijanju 

timskega dela ter s tem 

povezanim učenjem 

strpnosti, sodelovanja in 

premagovanja predsodkov.  

 

Namen projekta je bil dvigniti raven kulturne pismenosti, 
pridobiti kompetence z več kulturnih polj, prispevati k vzgoji 
»prejemnika« (gledalca, bralca …) in »ustvarjalca« ter uvajanje 
sodobnejših, estetsko zahtevnejših in družbeno angažiranih 
umetniških vsebin v kurikule osnovnih šol.  
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     Kulturstik 

 

 

 

 

 

Osnovna idejna smernica projekta Kulturstik je bila prikazati ter 

aktivno vključiti učence in učitelje v ustvarjalne procese 

sodobne, estetsko zahtevnejše in družbeno angažirane 

umetnosti. Projekt, v katerega je bilo vključenih osem osnovnih 

šol in štirje partnerji s področja kulture, je potekal v letih 2009 

in 2010. V njem je aktivno sodelovalo 596 učencev in 65 

učiteljev ter številni umetniki, ki so vodili različne umetniške 

delavnice in predstavili svoje delo. 

 

Foto: arhiv upravičenca 

                   Predstavitev projektov ESS  

Na šolah so tako za učitelje organizirali delavnici sodobnega 

plesa in animiranega filma, za učence pa delavnice cirkusa, 

sodobnega plesa, animiranega filma in stripa, ki so se zaključile 

s kratkimi predstavitvami. Učenci so si v času Kulturstika v 

Kinodvoru ogledali umetniško in vsebinsko zahtevnejše filme, 

kot so jih morda vajeni v domačih kinematografih: animirani 

film Persepolis, Punčko za milijon dolarjev in Malo selivko, 

poldokumentarni film, ki prikazuje življenje etnične manjšine 

nomadov na Irskem. Na drugem obisku v Ljubljani pa so se 

seznanili s sodobnim gledališčem, ogledali so si namreč 

predstavo Show your face! v izvedbi slovensko – latvijskega 

kolektiva Betontanc & Umka.LV. Po ogledu predstave so sledile 

delavnice (delavnica kostumografije, oblikovanja svetlobe in 

zvoka, animacije predmetov, razvijanja analitične in kritične 

misli, kreativnega pisanja ter plesna delavnica) in pogovori z 

ustvarjalci predstave. 

 

Dodana vrednost projekta je tudi to, da so učitelji dobili 

možnost, da na novo pridobljena znanja prenašajo v 

poučevanje drugih predmetov in s tem posodobijo 

vsebine kulturno-umetnostne vzgoje. Osnovne šole, ki so 

bile v vključene v projekt, še nadaljujejo sodelovanje s 

kulturnimi ustanovami, projekt pa je pri učiteljih 

»premagal strah« pred različnimi zvrstmi sodobne 

umetnosti, kot so sodobni ples, cirkus, film idr. 

 
Projekt Kulturstik, ki je bil sofinanciran s sredstvi 

Evropskega socialnega sklada,  je primer dobre 

prakse vpeljevanja umetniških vsebin v šolske 

kurikule na koherenten, inovativen in vključujoč 

način.  

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Terme Čatež so z enim največjih termalnih vodnih parkov v Evropi znana družinska turistična destinacija za vse dni v letu. 

Gostje lahko uživajo v vodnih atrakcijah na približno 12.000 m2 zunanjih in notranjih bazenov, se sproščajo v wellness centrih, 

preizkusijo v številnih športih, med drugim tudi v deskanju na valovih. Terme Čatež nudijo zdravljenje pri revmatičnih boleznih, 

stanjih po operacijah, boleznih prebavil, nevroloških in ginekoloških boleznih. S pomočjo evropskih sredstev so zgradili 

bazenski kompleks tretje kupole zimske termalne riviere in prenovili ter razširili hotel Terme, s čimer so še dodatno izboljšali 

svojo ponudbo in dvignili kakovst svojih produktov.  

 

Izgradnja bazenskega kompleksa tretje kupole zimske 

termalne riviere 

V okviru projekta, ki so ga zaključili maja 2009, so zgradili 

nove pokrite bazenske zmogljivosti (površina celotnega 

objekta 3.179 m2, površina novih pokritih kopalnih površin 

502,5 m2), ki z dodatno ponudbo (proga za deskanje na 

vodi, tobogan skakalnica, gusarska ladja, vodna gora, 

informativni kotiček, savna park) prispevajo k večji 

atraktivnosti turistične destinacije ter zagotavljajo višjo 

kakovost turističnega produkta. V sklopu projekta je bilo 

skupaj realiziranih tudi 20 novih delovnih mest.  

Za projekt v vrednosti 6.985.902,18 evrov, so prejeli 

1.539.232,00 evrov nacionalnih sredstev in sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj.   

 

Foto: arhiv upravičenca 

                 Predstavitev projektov ESRR 
 Terme Čatež s pomočjo evropskih sredstev izboljšale ponudbo in dvignile kakovost 

svojih produktov 

 

 

 

 

 

Prenova in razširitev hotela Terme 

 

Z namenom zagotavljanja višje kakovosti ponudbe so 

prenovili obstoječe in zgradili nove nastanitvene kapacitete. 

Projekt zaokrožajo tri vsebinsko zaključene celote: 

- prenova in nadgradnja sobnega dela hotela 

(obnovljenih 150 in novih 61 sob), 

- prenova wellnessa z bazenskim delom (4.157 m2 

notranjih površin) in  

- prenova restavracije s kuhinjo in recepcijsko avlo.   

 

Za projekt v vrednosti 11.642.749,30 evrov, so prejeli 

2.723.853,42 evrov nacionalnih sredstev in sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj.   

 

Projekt so zaključili v letu 2013, v njegovm okviru pa je bilo 

skupaj realiziranih 30 novih delovnih mest. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
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Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko 
politiko v vlogi organa upravljanja je 
izdala odločbe o dodelitvi sredstev za 
naslednje projekte: 

 

1.  Urgentni center Slovenj Gradec, ki bo 
prispeval k povečani hitrosti in 
učinkovitosti obravnave nujnih akutnih 
stanj v Koroški regiji. Za projekt v vrednosti 
5,3 milijona evrov bo Evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeval skoraj 4 milijone 
evrov. 

Več informacij na naslednji povezavi.   

 

2. Nadgradnja železniške proge Slovenska 
Bistrica – Pragersko, ki obsega nadgradnjo 
odseka dvotirne železniške proge Zidani 
Most-Šentilj, in sicer na 5,6 km dolgem 
odseku med postajama Slovenska Bistrica 
in Pragersko.  Za projekt v vrednosti slabih 
38 milijonov evrov, bo Kohezijski sklad 
prispeval dobrih 21 milijonov evrov. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

 

3. Vzpostavitev optične povezljivosti za 
zavode s področij izobraževanja in 
raziskovanja, ki bo omogočila ultra hitre 
(večgigabitne) povezave organizacij v 
skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni 
zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno 
komunikacijsko rešitev. Na ta način bodo 
zagotovljeni temeljni pogoji za dolgoročno 
mednarodno konkurenčnost slovenskega 
izobraževalnega in raziskovalnega sektorja. 
Za projekt v vrednosti 14,7 milijona evrov 
bo Evropski sklad za regionalni razvoj 
prispeval skoraj 12,5 milijona evrov. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

 

 

                Neposredne potrditve projektov 
  

 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/s-pomojo-evropskih-sredstev-do-urgentnega-centra-v-slovenj-gradcu#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-nadgradnjo-eleznike-proge-slovenska-bistrica-pragersko#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/z-evropskimi-sredstvi-do-optine-povezljivosti-v-izobraevalnem-in-raziskovalnem-sektorju
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Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem mestu,    

institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK) 

 

Razpisana sredstva:  1.246.641,52 EUR 

Rok za oddajo vlog:  od 5. 5. 2014 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2014. Ponudbe, ki bodo vložene 

pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene. 

Več informacij:  

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-

usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/ 

 

 

 

 

Razpisana sredstva:  2.500.000,00 EUR 

Rok za oddajo vlog:  14. 8. 2014 do 15.00 

Več informacij:  http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/ 

 

 

 

 

 

Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-
2015 
 

 

 

 

5. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje 

zaposlenih 2011 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/
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 Evropska sredstva v hribih -  pojdimo po žig 

                   Obvestila 

 22 planinskih postojank sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  
 

Brošura iz konference Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve 
 

www.eu-skladi.si 

 Publikacije

Vsak, ki bo poslal fotografijo ene od spodaj 
naštetih planinskih postojank, bo dobil praktično 
nagrado. 
 
Fotografijo in svoje podatke (ime, priimek in 
naslov) pošljite na natasa.rojsek@gov.si. 
 

Planinska koča pri Triglavskih jezerih  
 

Koča pod Uskovnico 
 

Dom na Lubniku  
 

Koča na Zelenici 
 

Ribniška koča na Pohorju 
 

Mozirska koča na Golteh 
 

Valvazorjev dom pod Stolom 
 

Koča na Doliču 
 

Dom Planika pod Triglavom Koča na Kamniškem sedlu 
 

Grmovškov dom Pungart 
 

Planinski dom na Mirni gori 
 

Krekova koča na Ratitovcu 
 

Koča pod Storžičem  
 

Aljažev dom v Vratih 
 

Planinska postojanka na Uršlji gori 
 

Domžalski dom na Mali planini 
 

Planinski dom na Menini 
 

Ruška koča pri Arehu 
 

Planinski dom pri Krnskih jezerih 

 

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih 

 

Brošuro, v kateri so na voljo izsledki/povzetki konference »Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve«  je dostopna  tukaj. 

Koča pod Bogatinom  
 
 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
mailto:natasa.rojsek@gov.si
http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/arsproma_afront_brosura-web.pdf


  

      Obvestila 
lala 

Partnerski sporazum (PS) in operativni program (OP) 
 
Skrajni rok za posredovanje formalne različice PS Evropski komisiji je bil do 22. 4. 2014 (Slovenija ga je v formalno presojo 
oddala 10. 4. 2014), rok za posredovanje formalne različice OP pa v treh mesecih po posredovanju PS oz. najkasneje do 22. 7. 
2014 (Slovenija ga je v formalno presojo oddala 12. 5. 2014). Zadnjo različico dokumenta, s katerim se je seznanila tudi Vlada 

RS, si lahko ogledate tukaj. Za več informacij spremljajte spletne strani www.eu-skladi.si in www.svrk.gov.si. 
 
Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov ter smernic v okviru evropske kohezijske politike 2014-
2020 na ravni EU, lahko informacije najdete na naslednji povezavi. 

 

Programsko obdobje 2014 – 2020    

Otvoritev novogradnje Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter 
Fakultete za računalništvo in informatiko 

 

www.eu-skladi.si    6/2014 
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6. junija 2014, je dekan prof. dr. Nikolaj Zimic na svečani otvoritvi novogradnje Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko prevzel ključe novih prostorov fakultete.  

S slovesnostjo, na kateri so bili osrednji govorniki premierka mag. Alenka Bratušek, rektor prof. dr. Ivan Svetlik, bivši rektor prof. 

dr. Radovan Stanislav Pejovnik, župan Zoran Janković in evropska komisarka za znanost Máire Geoghegan-Quinn, se je zaključila 

dvoletna gradnja novih fakultet in večletni projekt prostorskih razbremenitev obeh fakultet. Novi prostori bodo študente 

pričakali v novem študijskem letu.  

Študenti in učitelji verjamejo, da bo selitev v vrhunsko opremljene nove prostore za študente, učitelje in druge sodelavce 

pripomogla k lažji uresničitvi vseh novih priložnosti. Novogradnja fakultet FKKT in FRI je največji projekt sofinanciran iz ESRR v 

programskem obdobju 2007-2013. 

 
 

 

 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/OSNUTEK_OP-24.04.pdf
http://www.eu-skladi.si/
http://www.svrk.gov.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

Obveščamo vas, da si na naslednjih povezavah lahko pogledate razpise Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. 

 
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti o 
operaciji, se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da 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 

natasa.rojsek@gov.si. 

 

 

www.eu-skladi.si 

 

Zanimive in aktualne oddaje Prava ideja si lahko ogledate vsak četrtek ob 21:30 na TVS 1. Arhiv 
oddaj, ki jih sofinancira tudi Evropska unija, si lahko ogledate tukaj. 

Kontakt 

Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek 

Lektorirala:  Nataša Kogej 

 

Drugo    
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      Obvestila 
lala 

Razpisi EKSRP in ESPR  

Foto na naslovnici: Matevže Kostanjšek 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/javni-razpisi
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ribistvo/aktualno/javni_razpisi_za_ukrepe_v_okviru_evropskega_sklada_za_ribistvo/
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:natasa.rojsek@gov.si
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv

