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Pozdravljeni dragi bralci Vizije Kohezije!

Epidemija ni le neizbrisno posegla v naše zdravje, naša vsakdanja življenja in socialne stike, 
ampak nam je marsikaj razkrila in nas veliko naučila. V trenutkih, ko nas stiska bolezni 
postavi v vlogo nemočnega in prestrašenega, je urejen in učinkovit zdravstven sistem 
ključnega pomena. V tej epidemiji to spoznavamo vedno znova in znova. 

V mesecu oktobru smo za potrebe urejanja negovalnih oddelkov v UKC Maribor in Splošni 
bolnišnici Murska Sobota namenili skoraj 12 milijonov evrov. To so prepotrebna sredstva, ki 
naslavljajo trenutno najbolj pereče probleme. A to seveda ni dovolj, kajti prav na področju 
krepitve zdravstvena sistema nas čaka še veliko dela. Tega se zavedamo, na tem pospešeno 
delamo in v prihodnje bo vlaganj v ta segment še veliko. 

Krepitev zdravstvenega sistema je nuja, je naša dolžnost in zaveza. Kot družba moramo 
skrbeti za slehernega med nami saj se prav skozi naš odnos do bolnega, ostarelega in 
onemoglega kaže naša zrelost in humanost. S finančnimi sredstvi bomo poskrbeli, da bomo 
tej usmeritvi tudi zvesto sledili.



ODLOČITVE O PODPORI



ZA KREPITEV 

ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

66 milijonov € 
evropskih sredstev 
zagotovljenih v 
obdobju 2014 - 2020

Zagotavljamo ustrezen sistem zdravstvene oskrbe!

V mesecu septembru so bila odobrena evropska sredstva v 
višini 6,8 milijona € za ureditev negovalne bolnišnice v 
Mariboru ter v višini 5 milijonov € za ureditev negovalnega 
oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota.

V okviru projekta bo Negovalna bolnišnica UKC Maribor 
umeščena v objekt sedanjega Oddelka za pljučne bolezni. 
Bolnišnica bo namenjena podaljšanemu bolnišničnemu 
zdravljenju , zdravstveni negi in paliativni oskrbi.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota bodo v okviru projekta 
bistveno povečali število postelj, zagotovili boljše pogoje in 
povečali možnosti za uspešno zdravljenje bolnikov ter 
vzpostavili ustrezne pogoje za paliativno oskrbo.

KREPIMO ZDRAVSTVEN SISTEM

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/6-8-milijona-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-ureditev-negovalne-bolnisnice-v-mariboru-skupaj-za-krepitev-zdravstvenega-sistem-iz-tega-naslova-ze-66-milijonov-evrov
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/6-8-milijona-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-ureditev-negovalne-bolnisnice-v-mariboru-skupaj-za-krepitev-zdravstvenega-sistem-iz-tega-naslova-ze-66-milijonov-evrov


KREPIMO VARNOST UDELEŽENCEV V PROMETU

ZA VARNOST V PROMETU IN 

ODPRAVLJANJE PROMETNIH ZASTOJEV 

19 milijonov € 
evropskih 
sredstev 
zagotovljenih 
v obdobju 
2014 - 2020

V mesecu septembru so bila odobrena so evropska 
sredstva za krepitev varnosti udeležencev v prometu 
in odpravljanje prometnih zastojev v Mestni občini 
Kranj.

V okviru projekta bo Mestna občina Kranj postavila 
sisteme za umirjanje hitrosti, obveščanje 
uporabnikov mestnega potniškega prometa in 
usmerjanje voznikov do parkirišč.

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-varnost-udelezencev-v-prometu-evropska-sredstva-za-prometno-ureditev-v-kranju
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-varnost-udelezencev-v-prometu-evropska-sredstva-za-prometno-ureditev-v-kranju


SKRBIMO ZA ČISTO IN ZDRAVO OKOLJE

ZA GRADNJO IN PRENOVO 

KANALIZACIJSKIH SISTEMOV

174,2 milijonov € 
evropskih 
sredstev 
zagotovljenih 
v obdobju 
2014 - 2020

Čiste vode za zeleno Slovenijo!

V oktobru smo namenili sredstva za projekt „Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina 
Dravograd“.

V okviru projekta je predvidena izgradnja skoraj 3.000 
metrov kanalizacije in dveh črpališč. Na novo 
infrastrukturo bo priključenih 62 objektov, kar predstavlja 
232 prebivalcev. 

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ciste-vode-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-ureditev-komunalne-infrastrukture-v-obcini-dravograd
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ciste-vode-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-ureditev-komunalne-infrastrukture-v-obcini-dravograd


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za uresničevanje 
ciljev strategij 
lokalnega razvoja

Naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

Gradnja odprtih 
širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije 
„GOŠO 5“

Podpora za skupno ukrepanje 
za blažitev podnebnih 
sprememb ali prilagajanja nanje

http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-za-projekte-eip/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-za-projekte-eip/
https://skp.si/novice/15-milijonov-evrov-za-nalozbe-v-vzpostavitev-in-razvoj-nekmetijskih-dejavnosti
https://skp.si/novice/15-milijonov-evrov-za-nalozbe-v-vzpostavitev-in-razvoj-nekmetijskih-dejavnosti


Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja 
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2021-1266/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2021-1266/
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-0


Etažni lastniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte 
skupnih naložb celovite prenove starejših 
večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij 
za energetske storitve

Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne 
finančne vzpodbude za pilotne projekte skupnih 
naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih 
stavb

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb


Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih 
prek showroomov

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini

Mentor inovativnih start up podjetij

https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90


Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Daljinsko ogrevanje na OVE

Proizvodnja električne energije z izrabo sončne 
energije

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-jr-do-ove-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-jr-do-ove-2021/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Statusno preoblikovanje družb

Prenos lastništva

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Možnost izdelave prototipa

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Tržne raziskave tujih trgov

Pridobitev certifikata kakovosti

Kibernetska varnost

Dvig digitalnih kompetenc

Priprava digitalne strategije

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=136
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=136
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=138
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=138
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=134
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=134


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba v gospodarskih delegacijah v tujino

Uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Za raziskave, razvoj in inovacije

Organizatorjem potovanj

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=141
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=141


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz 
Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja za 
podjetja

So-investiranje z zasebnimi investitorji

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/covid19/posojila-za-financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-rri-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/covid19/posojila-za-financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-rri-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=121
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=121
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee


Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Zaposli.me 2020

Delovni preizkus 2020/2021

Usposabljam.se 2020/2021

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje


Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in 
strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca  

https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.spiritslovenia.si/razpis/376
https://www.spiritslovenia.si/razpis/376


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane

Naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev 
zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

Vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/20-javni-razpis-iz-podukrepa-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-za-nalozbe-gorskih-kmetijaj-javna-objava/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/20-javni-razpis-iz-podukrepa-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-za-nalozbe-gorskih-kmetijaj-javna-objava/
https://www.gov.si/novice/2021-10-25-skoraj-16-milijonov-evrov-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-nalozbe-gorskih-in-ekoloskih-kmetij/
https://www.gov.si/novice/2021-10-25-skoraj-16-milijonov-evrov-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-nalozbe-gorskih-in-ekoloskih-kmetij/
https://skp.si/novice/nov-javni-razpis-za-ohranjanje-in-razvoj-majhnih-kmetij?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=prplet-template_2
https://skp.si/novice/nov-javni-razpis-za-ohranjanje-in-razvoj-majhnih-kmetij?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=prplet-template_2
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-210917095542/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-210917095542/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vzpostavitev-cebelnjakov-za-prenos-znanja-v-cebelarstvu-v-programskem-letu-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vzpostavitev-cebelnjakov-za-prenos-znanja-v-cebelarstvu-v-programskem-letu-2022/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so 
namenjeni več uporabnikom

Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 
uporabnikom

Podpora za izvedbo Evropskega partnerstva za inovacije na 
področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-jr-4-3-tehnoloske-posodobitve-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-jr-4-3-tehnoloske-posodobitve-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-gradnja-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-gradnja-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-za-projekte-eip/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-za-projekte-eip/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-nakup-nove-mehanizacije-in-opreme-za-secnjo-in-spravilo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-nakup-nove-mehanizacije-in-opreme-za-secnjo-in-spravilo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021-objava-na-spletni-strani-mkgp/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021-objava-na-spletni-strani-mkgp/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_klasicna_akvakultura.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_klasicna_akvakultura.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_okoljska_akvakultura.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_okoljska_akvakultura.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drugi-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-20214-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drugi-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-20214-2020/


Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi


AKTUALNO



Zavedamo se, da je pri pripravi tako pomembnih 
dokumentov komunikacija z deležniki izjemnega 
pomena. Vaše pobude in predloge za sporazum o 
partnerstvu lahko podate

POVABILO PARTNERJEM K SOOBLIKOVANJU 
PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je v polnem zagonu priprave ključnih 
dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo 
2021-2027. 

https://perspektive.eu-skladi.si/?fbclid=IwAR0_PjiGmdFGMSVPtRS2BpWIXcobQTDb9Vt2793EgWlR17GrdkMFsnjvv1I
https://perspektive.eu-skladi.si/?fbclid=IwAR0_PjiGmdFGMSVPtRS2BpWIXcobQTDb9Vt2793EgWlR17GrdkMFsnjvv1I


Evropska komisija vsako leto izbira med projekti, ki jih financira EU 
in nagradi tiste, ki dokazujejo odličnost ter razvijajo nove pristope 
na področju regionalnega razvoja. S tem želijo navdihniti projekte 
po vsej Evropi, saj so sodelujoči projekti v središču pozornosti 
komunikacijskih dejavnosti na evropski ravni.

• Nagrade REGIOSTARS se podelijo projektom v petih tematskih 
kategorijah: pametna, trajnostna in vključujoča rast, razvoj mest 
in tema leta, ki je krepitev zelene mobilnosti v regijah: Evropsko 
leto železnic 2021.

Med finalisti v kategoriji Urbana Evropa je tudi 
projekt AlpBioEco Interreg programa ALPSKI PROSTOR.
Glasovanje je možno do 15. novembra 2021.

KAKO GLASUJEM? S klikom na simbol srca glasujete za svojega 
favorita

GLASUJ ZA REGIOSTARS 2021

https://regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/


Gotovo se spomnite našega povabila k sodelovanju pri 
oblikovalskem izzivu, s katerim smo iskali najbolj inovativno 
oblikovalsko rešitev za slogan „Evropska sredstva povezujejo“. 
Iskali smo kreativne rešitve, ki naj slogan približajo mladim in 
mladim po srcu. 

Med prispelimi predlogi nas je najbolj prepričal Andrej Schulz, ki 
je za nagrado prejel GoPro kamero, mi pa nov slogan že smelo 
uporabljamo.

OBLIKOVALSKI IZZIV Evropska sredstva povezujejo



Fotografska razstava Evropska sredstva povezujejo je 
zaključila popotovanje po slovenskih regijah – ustalila se je 
na Brdu pri Kranju, kjer bo na ogled ves čas slovenskega 
predsedovanja Svetu EU. Vabljeni, da si jo ogledate!

Več o fotografski razstavi si lahko preberete

FOTORAZSTAVA | Evropska sredstva povezujejo

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-povezujejo-potujoca-fotografska-razstava-dobrih-zgodb-ki-povezujejo-slovenijo
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-povezujejo-potujoca-fotografska-razstava-dobrih-zgodb-ki-povezujejo-slovenijo


Prijavite se na katero od raznolikih tematskih delavnic v sklopu 
Kompetentne Slovenije, ki jih izvajajo vrhunski slovenski in tuji strokovnjaki. 
Odprte so prijave na naslednje dogodke:

• Vpliv hrane in gibanja na dobro formo

• Promocija zdravja na delovnem mestu

• Prebujanje pozitivne energije v posamezniku za večjo produktivnost

• Kako slabo počutje zaposlenih vpliva na sliko podjetja 

• Dosezimo profesionalno odličnost in ostanimo stabilni ne glede na 
razmere

• Agilni HR

• Kako zgraditi samozavest, a ne postati aroganten   

Več

DELAVNICA | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

Delavnice Kompetentne Slovenije

https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018
https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018


DOBRE ZGODBE



Trajnostna mobilnost v prometu je vodilo v naši skrbi za okolje. Eden 
izmed sistemov, ki so zaživeli je tudi sistem PICIKEL. V okviru projekta 
na Ravnah na Koroškem zagotavljajo izposojevalne postaje za kolesa 
na petih lokacijah. Na vsaki posamezni lokaciji so tri navadna kolesa s 
prestavami in po eno električno kolo.

Sistem omogoča izposojo koles za uporabo v mestnem okolju. Kolo si 
je mogoče izposoditi na katerikoli  izmed petih lokacij ter ga vrniti na 
tisto, ki uporabniku najbolj ustreza.

Široka uporaba tovrstnih sistemov prispeva k zmanjševanju zastojev v 
avtomobilskem prometu, zmanjševanju onesnaženja in podnebnih 
sprememb ter prihranku časa .

Picikel – trajnostna mobilnost, Ravne na Koroškem

DOBRE ZGODBE MESECA OKTOBRA

Več o projektu

https://www.ravne.si/objava/137422
https://www.ravne.si/objava/137422
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Ozke doline in hribovit svet Koroške lahko predstavljajo veliko 
poplavno ogroženost krajev ob strugah rek. Iste naravne danosti 
narekujejo tudi gradnjo neposredno ob strugi, saj drugega prostora 
ni. Tako Meža, kot Mislinja pogostokrat poplavljata, zato sta bila že v 
preteklosti regulirana. 

Projekt Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave prinaša 
dolgoročno rešitev zagotavljanja poplavne varnosti.

Učinkovitejša poplavna varnost izboljšuje kakovost bivanja, daje na 
voljo na novo pridobljene površine, s tem pa še povečuje možnosti 
razvoja regije.

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

DOBRE ZGODBE MESECA OKTOBRA

Več o projektu

https://www.porecje-drave.si/
https://www.porecje-drave.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Podjetje Troia d. o. o. je razvilo inovativen produkt, ki zagotavlja 
varen, zanesljiv in ekonomsko obvladljiv sistem za pametno 
vzdrževanje omrežji. 

T-SENSE je inteligentna spletna platforma. Na platformi deluje 
skupek aplikacij obogatene resničnosti, ki jih lahko uporabljamo v 
različnih industrijah. Platforma združuje obogateno resničnost z 
zalednimi informacijskimi sistemi ter podatke, v realnem času in s 
pomočjo računalniško ustvarjenjih informacij, pošilja v pametna AR 
očala, pametne telefona in tablice.

Uporaba AR očal izboljšuje delovno okolje, saj je delavcu na voljo 
zelo veliko informacij. S tem postane delo lažje, hitrejše, 
natančnejše in kvalitetnejše.   

Inteligentna platforma T-SENSE, Slovenj Gradec

DOBRE ZGODBE MESECA OKTOBRA

Več o projektu

https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/razvoj-platforme-t-sense-s-certificiranimi-ar-ocali-za-obogateno-resnicnost
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/razvoj-platforme-t-sense-s-certificiranimi-ar-ocali-za-obogateno-resnicnost
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Župan je na novinarski konferenci ob odprtju 
prostorov dejal, da gre za regijski projekt, katerega 
osnovni namen je povečanje podjetniške dinamike v 
regiji, rast števila novonastalih podjetij ter 
izboljšanje poslovnega okolja v regiji.

DOBRA ZGODBA OBČINE KRŠKO

Več o projektu

Podjetniški inkubator Krško

V novih prostorih Podjetniškega inkubatorja Krško imajo 
na približno 580 kvadratnih metrih možnost zagona 
mlada posavska podjetja oziroma posamezniki s 
poslovnimi idejami. Podjetniški inkubator je namenjen 
malim in srednje velikim podjetjem ter start upom 
celotnega Posavja.

https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/podjetniski-inkubator-krsko
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/podjetniski-inkubator-krsko
https://cptkrsko.si/podjetniski-inkubator-krsko/
https://cptkrsko.si/podjetniski-inkubator-krsko/


Od začetka prvih financiranj iz Skladov SID banke (Sklad skladov in nov 
Sklad skladov COVID-19 v letu 2020) decembra 2018 do konca junija 
2021 je SID banka, skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki, 
podjetjem, samostojnim podjetnikom in občinam omogočila 
financiranje iz kohezijskih sredstev v skupni višini več kot 237 milijonov 
evrov. 

Aktivnosti SID banke vezano na izvajanje Sklada skladov iz EKP 2014-
2020 in Sklada skladov COVID-19 pomembno prispevajo k slovenski 
uspešnosti črpanja evropskih kohezijskih sredstev.

Več o črpanju sredstev in drugih aktivnostih SID banke ter dveh novih in 
ostalih in sodelujočih finančnih posrednikov na področju kohezijskih 
sredstev si lahko preberete na spletni strani SID banke.

Uspešno črpanje kohezijskih sredstev – več kot 190 mio € v dveh desetletjih

USPEŠNE ZGODBE SID BANKE

https://www.sid.si/novice/sid-banka-je-v-dobrih-dveh-letih-uspesno-crpala-vec-kot-190-milijonov-evrov-kohezijskih
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Zaradi vedno večjih potreb po parkirnih mestih v mestu, se je Mestna 
občina Koper (MOK) odločila za projekt izgradnje javne podzemne 
parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru.

SID banka je ponudila zelo ugoden kredit iz sredstev finančnega 
instrumenta Evropskega sklada za regionalni razvoj EKP posojila za 
urbani razvoj (2014–2020).

MOK je tako v okviru razvojno – spodbujevalnega programa SID banke 
za financiranje občin pridobila dolgoročno posojilo v višini 1,3 mio EUR. 
Hkrati pa ji je bil za isti projekt odobren tudi kredit iz naslova posojil za 
urbani razvoj (UR), kjer so na voljo evropska kohezijska sredstva, ki jih 
SID banka ponuja prek Sklada skladov. 

Več o izvedenem projektu si lahko preberete na spletni strani SID 
banke.

Financiranje izgradnje Garažne hiše Belveder v Mestni občini Koper

USPEŠNE ZGODBE SID BANKE

https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.sid.si/primeri-dobre-prakse/mestna-obcina-koper
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Ker v SID banki velik poudarek dajemo projektom, ki omogočajo prehod 
slovenskih podjetij na bolj krožne in trajnostne poslovne modele, smo v 
maju 2021 izvedli financiranje družbe Radeče Papir Nova d.o.o., ki se 
ukvarja s proizvodnjo papirja. Financirali smo investicijo prenove 
obstoječe čistilne naprave, ki omogoča drugačen postopek čiščenja 
odpadne vode in deluje na konceptu ozonizacije. Po prenovi bo v okolje 
vračala do 50% prečiščene vode. 

Financiranje je bilo izvedeno po programu za financiranje naložb v 
raziskave, razvoj in inovacije iz finančnega instrumenta EKP Posojila za 
RRI v višini 1.600.000 EUR v okviru Sklada skladov in programa RRI3 v 
višini 400.000 EUR. Z realizacijo naložbe je SID banka porabila vsa 
razpoložljiva sredstva na programu EKP Posojila za RRI iz Sklada 
skladov.

Več o izvedenem projektu si lahko preberete na spletni strani SID 
banke.

Financiranje prenove čistilne naprave podjetja Radeče Papir Nova

USPEŠNE ZGODBE SID BANKE

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-nalozb-v-razvoj-raziskave-inovacije-rri
https://www.sid.si/primeri-dobre-prakse/radece-papir-nova-doo
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Imate vprašanje glede evropske kohezijske 
politike, razpisov, možnosti financiranja?

Vaša kohezijska svetovalka EMA je le en klic

ali klik stran. 

www.eu-skladi.si

https://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.instagram.com/euskladi/
https://www.instagram.com/euskladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://twitter.com/SVRK_RS


UPORABNE POVEZAVE

Čezmejni programi Transnacionalni programi Medregionalni programi

https://www.ita-slo.eu/
https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.si-hu.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
https://interreg-med.eu/
https://interreg-med.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.interact-eu.net/
https://www.interact-eu.net/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/participate/espon-your-country/slovenia
https://www.espon.eu/participate/espon-your-country/slovenia
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/


UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

Za vse informacije v zvezi s komuniciranjem sva vam 
na voljo:

Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP

Marjanca Scheicher

https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.skladskladov.si/
https://www.skladskladov.si/
https://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/navodila
https://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/navodila
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
mailto:marjanca.scheicher@gov.si
mailto:marjanca.scheicher@gov.si
mailto:klavdija.operckal@gov.si
mailto:klavdija.operckal@gov.si
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
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