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Pozdravljeni dragi bralci Vizije kohezije!

Evropska sredstva so pomembna razvojna sredstva za Slovenijo. Na Službi Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko se zavedamo, da jih najbolje oplemenitimo, če jih 
investiramo v konkretne projekte, ki jih kot dodano vrednost za ljudi in gospodarstvo 
prepozna lokalno okolje. Da ima Vlada RS posluh za ljudi, gospodarstvo in regionalno 
politiko, dokazuje s številnimi ukrepi v podporo in razbremenitev občin, prav tako pa s 
svojo redno prisotnostjo na terenu. V okviru regijskih obiskov pozorno prisluhnemo 
predstavnikom občin, gospodarstvenikom, nosilcem regionalnega razvoja in 
državljanom. Tako smo v letošnjem letu obiskali Podravsko, Goriško, Savinjsko in 
Zasavsko regijo, kjer smo skupaj iskali priložnosti za izvedbo projektov z evropskimi 
sredstvi. 

Ponosni smo lahko na sofinancirane projekte s področja zdravstva, oskrbe starejših, 
izobraževanja, gospodarstva in pozitivne učinke izboljšane infrastrukture ter 
kvalitetnejših in dostopnejših storitev, ki jih omogočajo z evropskimi sredstvi izvedene 
naložbe. Pri našem delu zasledujemo cilj, da  mora kohezijska politika zagotavljati enake 
izhodiščne možnosti za vse, ne glede na to, v kateri občini, regiji ali državi živijo. Do 
konca leta pa bomo o priložnostih za investiranje evropskih sredstev spregovorili še v 
Obalno-kraški, Jugovzhodni, Pomurski in Gorenjski regiji.



ODLOČITVE O PODPORI



POVEZUJEMO SLOVENIJO

ZA KOLESARSKE 

POVEZAVE

111,1 milijonov € 
evropskih sredstev 
zagotovljenih v 
obdobju 2014 - 2020

Spodbujamo trajnostno mobilnost!

Odobrena so evropska sredstva za skoraj 230 kilometrov 
novozgrajenih kolesarskih povezav širom Slovenije.

V okviru 29 projektov izboljšujemo prometno varnost in 
prispevamo k zmanjševanju onesnaževanja okolja.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-evropska-sredstva-za-skoraj-230-kilometrov-novozgrajenih-kolesarskih-povezav-sirom-slovenije
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-evropska-sredstva-za-skoraj-230-kilometrov-novozgrajenih-kolesarskih-povezav-sirom-slovenije


ZA VODOVODNE 

SISTEME

194,2 milijonov € 
evropskih sredstev 
zagotovljenih v 
obdobju 2014 - 2020

Zagotavljamo varen dostop do pitne 
vode!

V mesecu septembru so bila odobrena evropska sredstva za 
oskrbo s pitno vodo v občini Ajdovščina.

Novozgrajeni vodovodni sistem bo dolg dobrih 17 
kilometrov in s tem bo občina Ajdovščina zagotovila višje 
standarde pri oskrbi s pitno vodo za skoraj 17 tisoč 
prebivalcev.

GRADIMO VODOVODNE SISTEME

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/zagotavljamo-varen-dostop-do-pitne-vode-evropska-sredstva-za-oskrbo-s-pitno-vodo-v-ajdovscini
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/zagotavljamo-varen-dostop-do-pitne-vode-evropska-sredstva-za-oskrbo-s-pitno-vodo-v-ajdovscini


V MESECU SEPTEMBRU SMO NAMENILI

ZA POMOČ LJUDEM OB NARAVNIH 

NESREČAH – POPLAVAH IN 

OSTALIH UJMAH

20 mio € 

Podpiramo delo Civilne zaščite na vseh nivojih!

Odobrena so evropska sredstva za projekt „Zagotavljanje 
ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, 
reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in 
lokalni ravni“.

V okviru projekta bo nabavljenih 40 specialnih tovornih 
vozil, 164 menjalnih nadgradenj in 10 priklopnih 
visokozmogljivih črpalnih enot. Vozila bodo locirana na 
območju celotne države.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-pomoc-ljudem-ob-naravnih-nesrecah-poplavah-in-ostalih-ujmah
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-pomoc-ljudem-ob-naravnih-nesrecah-poplavah-in-ostalih-ujmah


V MESECU SEPTEMBRU SMO NAMENILI

ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNE VODE V OBČINI 
HRASTNIK

1,5 mio €6,6 mio €

ZA POPLAVNO 
VARNOST V POREČJU 
REKE VIPAVE

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/zmanjsujemo-poplavno-ogrozenost-6-6-milijona-evrov-evropskih-sredstev-za-poplavno-varnost-v-porecju-reke-vipave
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/zmanjsujemo-poplavno-ogrozenost-6-6-milijona-evrov-evropskih-sredstev-za-poplavno-varnost-v-porecju-reke-vipave
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-obcini-hrastnik
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-obcini-hrastnik


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“

Projekti socialne 
aktivacije

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/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-socialne-aktivacije/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-socialne-aktivacije/
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

Elektronsko poslovanje

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/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
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

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

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

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=115
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=115


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

Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

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=120
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=120
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

Usposabljanje strokovnih delavcev – vzgoja in izobraževanje

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
http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev/objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-izvajanje-projektov-v-okviru-programa-ucim-se-biti-ucitelj
http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev/objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-izvajanje-projektov-v-okviru-programa-ucim-se-biti-ucitelj


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

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


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in 
trajnosti kmetijskih gospodarstev

Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

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/19-javni-razpis-iz-podukrepa-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstevdodaj-javna-objava/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/19-javni-razpis-iz-podukrepa-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstevdodaj-javna-objava/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/18-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/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/18-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/
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/


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. Dopolnjen osnutek Sporazuma o 
partnerstvu, ki smo ga poslali Evropski komisiji 21. 
januarja 2021, je v procesu usklajevanja in 
predstavlja podlago za pripravo operativnih 
programov. 

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/


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


DOBRE ZGODBE



Parkirna hiša »P + R Grosuplje« stoji na parkirišču pri občini, poleg 
Avtobusne postaje Grosuplje in Železniške postaje Grosuplje.

Uporabniki P+R svoja vozila parkirajo v hiši P+R in se do Ljubljane 
odpeljejo z mestnim avtobusom 3G ali z vlakom. 

V parkirni hiši je 222 parkirnih mest, od tega jih je 161 za namen 
parkiranja P+R, 61 parkirnih mest pa je namenjeno plačljivemu 
parkiranju. V kletni etaži je možnost polnjenja električnih vozil, ob 
garažni hiši je tudi zaprta kolesarnica za 40 koles z možnostjo 
polnjenja električnih koles.

P + R Grosuplje« predstavlja tudi pomembno uresničevanje enega 
izmed petih strateških stebrov načrtovanja, ki jih predvideva Celostna 
prometna strategija občine Grosuplje.

Parkirna hiša P+R, Grosuplje

DOBRE ZGODBE MESECA SEPTEMBRA

Več o projektu

https://www.grosuplje.si/objava/185434
https://www.grosuplje.si/objava/185434
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Cukrarna, stavba, ki je bila leta 1828 zgrajena kot rafinerija sladkorja, 
je 24. septembra zopet odprla svoja vrata. Pod novim imenom 
Galerija Cukrarna in okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljane 
predstavlja največji prostor za izražanje sodobne umetnosti. 

Namenjena bo za dogodke na področju kulture, umetnosti in 
izobraževanja.

Sredstva za projekt so se zagotovila iz mehanizma Celostnih 
teritorialnih naložb, ki so namenjena odpravi degradacije in 
revitalizaciji urbanega prostora. Projekt je sofinanciral Evropski sklad 
za regionalni razvoj.

Galerija Cukrarna, Ljubljana

DOBRE ZGODBE MESECA SEPTEMBRA

Več o projektu

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/projekti-mol/galerija-cukrarna/
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/projekti-mol/galerija-cukrarna/
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Večnamenska dvorana v društvenem domu Krašnja je urbanemu 
naselju Krašnja  zagotovila sodoben večnamenski prostor, ki bo 
ponujal možnosti medgeneracijskega druženja, izvedbo dogodkov, 
prireditev ter izobraževanj.

Evropska sredstva je zagotovil Evropski sklad za regionalni razvoj, 
nosilec projekta je občina Lukovica.

Partner pri projektu je tudi Kulturno umetniško društvo Frana Maslja 
Podlimbarskega, ki je del denarja za dvorano zagotovilo tudi s 
pomočjo delavnice s prikazom pletenja kit iz slame, prikaza ročnih del 
in domačih obrti, izvedbo gledališke in otroške gledališke predstave 
ter izdajo priročnika »Pletemo kite«.

Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja

DOBRE ZGODBE MESECA SEPTEMBRA

Več o projektu

https://www.lukovica.si/objava/188908
https://www.lukovica.si/objava/188908
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Protipoplavni nasip ob reki Vipavi v Prvačini

DOBRA ZGODBA MESTNE OBČINE NOVA GORICA

Protipoplavni nasip ob reki Vipavi meri 293 m v dolžino ter do 4 
m v širino. Za zagotovitev boljše pretočnosti reke in povečanje 
poplavne varnosti naselja Draga je mestna občina v okviru nad 
višanja nasipa očistila strugo reke in odstranila prodni nanos 
ter sprostila desno mostno odprtino cestnega mostu. 
Odstranjenih je bilo 3.700 m3 naplavin.

Reka Vipava je stična točka treh projektov, v katerih sodeluje 
novogoriška mestna občina z namenom izboljšanja pogojev 
življenja v Vipavski dolini. V okviru projekta VISFRIM je bil 
zgrajen tudi 293 metrski protipoplavni nasip ob reki Vipavi v 
Prvačini. Projekt VISFRIM je strateški projekt, ki ga sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj.

Več o projektu

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.nova-gorica.si/rss-novice/2020070915442426/
https://www.nova-gorica.si/rss-novice/2020070915442426/


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
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24


AVTORJI FOTOGRAFIJ
 Polona Avanzo

 Klemen Razinger

 Pixabay

 Arhiv MOL

 Občina Grosuplje

 gov.si/avtor: IMraz

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / avtor AKTRP

 Slovenia.info

 PGD Dvor pri Polhovem Gradcu

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA

 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus
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