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Pozdravljeni dragi bralci Vizije kohezije!

Z evropskimi sredstvi v Sloveniji pišemo številne dobre zgodbe. Mnoge 
premalo poznamo. Zato smo se odločili, da vam jih pobližje predstavimo. Na 
pot po Sloveniji se je odpravilo šest predstavnikov mlade generacije, ki so 
skozi izkustveno doživetje spoznali, kaj ponujajo uspešni projekti, ki so bili 
podprti z evropskimi sredstvi. Oglejte se njihove zgodbe in morda boste dobili 
dober namig za vikend izlet.

Evropska sredstva so pomembna razvojna sredstva za Slovenijo. Z njimi smo 
podprli mnoge podjetnike na začetku svoje poti, izvedli velike in male 
infrastrukturne projekte, ohranili kulturne spomenike, vlagali v ohranjanje 
narave in pitne vode, spodbujali izobraževanje in krepitev kompetenc, vlagali 
v zdravstvo in zdrav življenjski slog ter številne druge projekte. Predstavili 
bomo tudi njihove zgodbe z željo, da podjetni in inovativni posamezniki 
najdete navdih za projekte, ki bodo krojili prihodnji razvoj Slovenije.

Road trip po Sloveniji je na ogled tukaj

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/road-trip-po-sloveniji
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/road-trip-po-sloveniji


ODLOČITVE O PODPORI



V MESECU AVGUSTU SMO NAMENILI

ZA NAKUP SODOBNE 

INFORMACIJSKO-

KOMUNIKACIJSKE 

TEHNOLOGIJE ZA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNE ZAVODE

13,6 milijona € 
nepovratnih sredstev iz 
pobude React-EU

Spodbujamo digitalizacijo Slovenije!

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije bo izvedla nakup 
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za vzgojno-
izobraževalne zavode, kar jim bo omogočilo razvoj in uvajanje 
izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju. Ekosistem bo 
podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v 
kakovostno izobraževanje na daljavo, s čimer se bo povečala 
prilagodljivost izobraževalnega prostora. 

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/za-nakup-sodobne-informacijsko-komunikacijske-tehnologije-za-vzgojno-izobrazevalne-zavode-13-6-milijona-evrov-nepovratnih-sredstev-pobude-react-eu
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/za-nakup-sodobne-informacijsko-komunikacijske-tehnologije-za-vzgojno-izobrazevalne-zavode-13-6-milijona-evrov-nepovratnih-sredstev-pobude-react-eu


V MESECU AVGUSTU SMO NAMENILI

ZA INOVACIJE IN 

RAZVOJ

7 milijonov € 
nepovratnih sredstev iz 
pobude React-EU

Krepimo razvojni potencial Slovenije!

Javna agencija SPIRIT bo podjetjem pomagala ohranjati 
inovacijski potencial, prednostno na področju digitalizacije ter 
zelenega in krožnega gospodarstva. 

Spodbujamo podjetja, da kljub oteženi gospodarski situaciji 
raziskovalni kadri ostanejo polno zaposleni, s tem pa razvojni 
projekti ne izgubijo zagona.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/7-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-inovacije-in-razvoj?fbclid=IwAR3mc2xzfnl9-Riam4bNkDlogzs9nADaJTypjwgBmlGEg9Uu-Pw5sdLwAX4
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/7-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-inovacije-in-razvoj?fbclid=IwAR3mc2xzfnl9-Riam4bNkDlogzs9nADaJTypjwgBmlGEg9Uu-Pw5sdLwAX4


V MESECU AVGUSTU SMO NAMENILI

ZA ENERGETSKO 

PRENOVO SEDMIH 

STAVB UKC LJUBLJANA

5,6 milijona € 
nepovratnih sredstev

Krepimo naložbe v slovensko zdravstvo!
Prenovljeni bodo:
 Bolnišnica dr. Petra Držaja in objekt 

Geriatrija, 
 Dermatovenerološka klinika Ljubljana, 
 Leonišče, 
 Nova porodnišnica, 
 Samski dom, 
 Stara porodnišnica in 
 Stara travmatološka klinika.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-nalozbe-v-slovensko-zdravstvo-5-6-milijona-evrov-nepovratnih-evropskih-sredstev-za-energetsko-prenovo-sedmih-stavb-ukc-ljubljana
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-nalozbe-v-slovensko-zdravstvo-5-6-milijona-evrov-nepovratnih-evropskih-sredstev-za-energetsko-prenovo-sedmih-stavb-ukc-ljubljana
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-nalozbe-v-slovensko-zdravstvo-5-6-milijona-evrov-nepovratnih-evropskih-sredstev-za-energetsko-prenovo-sedmih-stavb-ukc-ljubljana
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-nalozbe-v-slovensko-zdravstvo-5-6-milijona-evrov-nepovratnih-evropskih-sredstev-za-energetsko-prenovo-sedmih-stavb-ukc-ljubljana


V MESECU AVGUSTU SMO NAMENILI

ZA TRAJNOSTNO 
UREDITEV 
MESTNEGA JEDRA 
SLOVENJ GRADCA

633.000 €

ZA 3. RAZVOJNO OS JUG

2,2 mio €

2,4 mio €

ZA EKONOMSKO-
POSLOVNO CONO ZALOG 
IN INDUSTRIJSKO CESTO
V LJUBLJANI

616.000 €

ZA UREDITEV
OBALE V KOPRU na odseku od priključka Maline 

do mednarodnega mejnega 

prehoda Metlika ter do 
priključka Črnomelj jug

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-evropska-sredstva-za-trajnostno-ureditev-mestnega-jedra-slovenj-gradca
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-evropska-sredstva-za-trajnostno-ureditev-mestnega-jedra-slovenj-gradca
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/povezujemo-slovenijo-evropska-sredstva-za-3-razvojno-os-jug
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/povezujemo-slovenijo-evropska-sredstva-za-3-razvojno-os-jug
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-gospodarstvo-v-osrednjeslovenski-regiji-evropska-sredstva-za-ekonomsko-poslovno-cono-zalog
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-gospodarstvo-v-osrednjeslovenski-regiji-evropska-sredstva-za-ekonomsko-poslovno-cono-zalog
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ozivljamo-mesta-evropska-sredstva-za-ureditev-obale-v-kopru?fbclid=IwAR1acR9wPxAlZgx5RhtZX-6Qr4_7Y5u3edurFfy-r2_BcGZDXl7CSeGAr4U
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ozivljamo-mesta-evropska-sredstva-za-ureditev-obale-v-kopru?fbclid=IwAR1acR9wPxAlZgx5RhtZX-6Qr4_7Y5u3edurFfy-r2_BcGZDXl7CSeGAr4U


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za uresničevanje 
ciljev strategij 
lokalnega razvoja

Za blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje 
nanje

Gradnja odprtih 
širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije 
„GOŠO 5“

Za izobraževanje –
krepitev človeških 
virov

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.norwaygrants.si/razpisi/okolje/
https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/
https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje/
https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje/
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/


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

Demonstracijski projekti za vzpostavljanje 
pametnih mest in skupnosti „JR PMIS“

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
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/


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

Razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
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

Male vetrne elektrarne

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-izrabo-1271/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-izrabo-1271/
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

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba v gospodarskih delegacijah v tujino

Uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Prenos lastništva

Digitalni marketing

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85


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

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Zaposli.me 2020

Delovni preizkus 2020/2021

Usposabljam.se 2020/2021

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
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


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

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/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

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
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Predelava.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Predelava.pdf


Mladi, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 
2021/2022

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, 
ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni 
dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo je 
možno oddati do 24. 9. 2021.

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr


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


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



V projektu VIPava si 7 partnerjev prizadeva ohranjati in izboljšati 
stanje ogroženih živalskih vrst ter habitatov v Vipavski dolini. Stanje 
habitatov ciljnih ogroženih vrst bodo ohranjali na vsaj 0,2 ha površin, 
izboljšali na vsaj 152,8 ha površin in obnovili na vsaj 34,4 ha površin.

Gre za enega prvih naravovarstvenih projektov, ki so sofinancirani iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in ki zajema tako ukrepe za 
različne skupine živali kot tudi vzpostavitev zelene infrastrukture ob 
reki Vipavi.

Končni cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata 
živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline.

VIPava – Ohranjanje ogroženih živalskih vrst in 
habitatov v Vipavski dolini

DOBRE ZGODBE MESECA AVGUSTA

Več o projektu

https://www.ajdovscina.si/evropski_projekti/2019040311314444/Projekt VIPava: Ukrepi za ohranjanje in izbolj%C5%A1anje stanja ogro%C5%BEenih %C5%BEivalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini /
https://www.ajdovscina.si/evropski_projekti/2019040311314444/Projekt VIPava: Ukrepi za ohranjanje in izbolj%C5%A1anje stanja ogro%C5%BEenih %C5%BEivalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini /
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Pot miru, ki je v celoti dolga 230 km, poteka deloma na slovenskem, 
deloma na italijanskem ozemlju. Prelepo območje Doline Soče skriva 
zgodbe preteklosti, ki jo je zaznamovala soška fronta. Številni muzeji 
na prostem, obeležja in pokopališča opisujejo neizživete sanje in 
življenja mladih fantov, ki so med vojno tu pustili svojo mladost.

Pot miru/Walk od peace je zmagovalec tekmovanja za najboljši EU 
Interreg projekt.

Pot miru povezuje, promovira in razvija čezmejno turistično 
destinacijo, ki nudi številne priložnosti za razvoj turizma. Poleg 
dediščine soške fronte povezuje tudi naravne in kulturne 
znamenitosti, območje Triglavskega narodnega parka, TIC-e, 
turistične ponudnike ipd.

Pot miru, Interreg, Posočje

DOBRE ZGODBE MESECA AVGUSTA

Več o projektu

http://www.potmiru.si/slo/
http://www.potmiru.si/slo/
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Soška kolesarska pot poteka mimo naravnih in kulturnih znamenitosti 
srednje Soške doline. Poteka deloma po regionalnih in lokalnih 
cestah. Pot se začne na Tolminskem, na sotočju Soče in Tolminke, in 
konča v Solkanu. 

Panoramska kolesarska steza Solkan-Plave je dolga 9.270 m in 
poteka tik ob Soči, kjer lahko občudujete Sveto Goro ter Bohinjsko 
progo – kamnito galerijo ter Solkanski most. V sklopu projekta je bilo 
urejenih tudi 7 počivališč za kolesarje. Ta odsek soške kolesarske poti 
je primeren za družine, saj poteka po urejeni kolesarski stezi. Dostop 
do poti je urejen pod Solkanskim mostom.

Dvosmerno kolesarsko stezo Solkan-Plave je s pomočjo sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj zgradila Direkcija RS za 
infrastrukturo.

Kolesarska povezava Solkan-Plave

DOBRE ZGODBE MESECA AVGUSTA

Več o projektu

https://www.tic-kanal.si/ostalo/2016011307451936/soska_kolesarska_pot
https://www.tic-kanal.si/ostalo/2016011307451936/soska_kolesarska_pot
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Prenova Drenikove ulice v Ljubljani

DOBRA ZGODBA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Problematika varnosti peščev in kolesarjev je bila ključna 
iniciativa za prenovo Drenikove ulice med križiščema s 
Celovško cesto in Verovškovo ulico.

V okviru prenove so razširili pločnike, da je na njih več prostora 
za pešce in kolesarje, ki si na omenjenem odseku v obe smeri 
delijo skupno površino. Vozne pasove pa so nekoliko zožali in 
tako pridobili dodaten prostor za razširitev površin za pešce in 
kolesarje na 2,5 m.

Hkrati je Energetika Ljubljana prenovila vročevod in plinovod. 
Novo podobo pa je dobilo tudi križišče med Drenikovo ulico, 
Celovško cesto in ulico Na jami.

Prenova je bila sofinancirana z mehanizmom celostnih 
teritorialnih naložb, Evropskim skladom 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.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/projekti-mol/drenikova-ulica/
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/projekti-mol/drenikova-ulica/


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

 Spirit

 FB stran Slovenian Consulate South Australia

 Mestna občina Koper

 Mestna občina Slovenj Gradec

 Stane Jeršič – Artkontakt Studio Bast

 Pot miru, Muzej na prostem Kolovrat, Foto: Jure Batagelj, Arhiv fundacije Poti 
miru

 Ustanove.zdravstvena.info; reprodukcija.si in google maps

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA

 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus
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