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Konec novembra smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko začeli z novim krogom posvetovanj z deležniki za pripravo 
programskih dokumentov za novo obdobje evropske kohezijske politike 
2021–2027. Tudi tokrat smo k aktivni udeležbi na posvetovanjih povabili 
številne deležnike, od občin, gospodarstvenikov, zbornic do nevladnih 
organizacij in številnih drugih, saj se zavedamo, da je mogoče dobre 
rešitve, ki bodo omogočile blaginjo vseh državljank in državljanov ter 
okrevanje po krizi zaradi Covid-19, pripraviti zgolj, če združimo moči in 
prisluhnemo drug drugemu. 

Prvi posveti z deležniki so postregli s produktivnimi razpravami, vse s 
ciljem oblikovanja učinkovitih ukrepov kohezijske politike. Prejeli smo 
številne smiselne predloge in vprašanja, ki naslavljajo predvsem Cilj 1 –
Pametna Evropa, ki vključuje spodbujanje inovacij, digitalizacije, 
gospodarske preobrazbe ter podporo malim in srednje velikim 
podjetjem. 



Veliko predlogov, vprašanj smo prejeli tudi za Cilja 2 in 3, v delih, ki se nanašajo na spodbujanje nizkoogljične tehnologije in trajnostne mobilnosti. 
Udeleženci nam prav tako zastavljajo številna vprašanja glede teritorialnih pristopov. Očitno je, da se tudi v Sloveniji vse bolj zavedamo, da si 
želimo digitalno, mobilno, povezano in nizkoogljično prihodnost.

S posvetovanji in aktivno razpravo tako z deležniki kot Evropsko komisijo bomo nadaljevali tudi v decembru 2021 ter v prvi polovici leta 2022.
Osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027, izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021–2027 kot tudi predstavitev črpanja evropskih sredstev RAZVIJAMO SLOVENIJO 2021–2027 so javno dostopni –
preberite jih

Tudi vse ostale dokumente bomo sproti objavljali na spletnih straneh SVRK. Vaše predloge in pobude nam lahko pošljete na naslov: 
gp.svrk@gov.si.

mag. Monika Kirbiš Rojs, 
državna sekretarka SVRK

https://evropskasredstva.si/2021-2027/
https://evropskasredstva.si/2021-2027/


ODLOČITVE O PODPORI



ZA SPODBUJANJE 

KREATIVNIH KULTURNIH 

INDUSTRIJ

1,09 milijona € 
evropskih sredstev

V zadnjih 7 letih smo za dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 
namenili že skoraj 622 milijonov evrov.

19. novembra je bil v Uradnem listu objavljen javni razpis za 
izbor projektov „Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij 
– Center za kreativnost 2022“     predmet razpisa so  
nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in 
podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), 
razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih 
(podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje 
močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. 

Skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 1,5 
milijona evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj 
prispeva 1,09 milijona evrov.

SPODBUJAMO PODJETNIŠTVO

ROK ZA PRIJAVO: 20. 12. 2021 DO 23.59

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-podjetnistvo-skoraj-1-1-milijona-evrov-za-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-podjetnistvo-skoraj-1-1-milijona-evrov-za-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij


SPODBUJAMO PODJETNIŠTVO

ZA KREPITEV PODPORNEGA 

OKOLJA ZA SOCIALNA PODJETJA

307.000 € 
evropskih sredstev

V začetku novembra je bil v Uradnem listu objavljen 
javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna 
podjetja       predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za 
razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih 
socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. 

Skupna višina sredstev, ki so v okviru tega javnega 
razpisa na voljo, je 418 tisoč evrov, od tega Evropski 
sklad za regionalni razvoj prispeva 307 tisoč evrov 
evropskih sredstev.

ROK ZA PRIJAVO: 6. 12. 2021 DO 23.59

V finančni perspektivi 2014–2020 je bilo do sedaj za socialno podjetništvo 
namenjenih 11,8 milijona evrov.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-podjetnistvo-dobrih-300-tisoc-evrov-evropskih-sredstev-za-krepitev-podpornega-okolja-za-socialna-podjetja
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-podjetnistvo-dobrih-300-tisoc-evrov-evropskih-sredstev-za-krepitev-podpornega-okolja-za-socialna-podjetja


OŽIVLJAMO MESTA

ZA UREDITEV STANOVANJ 

V NOVEM MESTU

720.000 € 
evropskih sredstev

V zadnjih 7 letih smo za revitalizacijo degradiranih urbanih območij 
v mestnih občinah namenili že 76,2 mio € evropskih sredstev.

Omenjena občina bo prenovila skoraj 5000 kvadratnih metrov revitaliziranih površin v 
mestu, od tega dobrih 3.000 kvadratnih metrov Rozmanove ulice in okoli 1.800 kvadratnih 
metrov na Prešernovem trgu s Kastelčevo in Linhartovo ulico. Na tem območju bo 
preuredila celotno gospodarsko infrastrukturo, kot so vodovod, komunalna in meteorna 
kanalizacija ter javna razsvetljava, uredila pa bo tudi podzemne zbiralnike odpadkov. 
Poleg tega bo na omenjenem delu mestnega jedra preuredila vse javne površine, vključno s 
cestami in pločniki, obnovila obstoječ Komeljev trg in uredila nov kaskadni trg. Projekt bo 
zaključen predvidoma spomladi 2022.

1,67 mio € 
evropskih sredstev

ZA UREDITEV MESTNEGA 

JEDRA V NOVEM MESTU

Mestna občina Novo mesto bo v okviru sofinancirane investicije prenovila del objekta na 
Glavnem trgu 2 - prenovila bo dobrih 1600 kvadratnih metrov neto površin stavbe v treh 
etažah, 8 najemnih stanovanj ter prostore za nepridobitno dejavnost v pritličju. Projekt bo 
zaključen predvidoma v drugi polovici leta 2022.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ozivljamo-mesta-720-tisoc-evrov-evropskih-sredstev-za-ureditev-stanovanj-in-prostorov-za-nepridobitno-dejavnost-v-novem-mestu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ozivljamo-mesta-720-tisoc-evrov-evropskih-sredstev-za-ureditev-stanovanj-in-prostorov-za-nepridobitno-dejavnost-v-novem-mestu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ozivljamo-mesta-skoraj-1-7-milijona-evrov-za-ureditev-mestnega-jedra-v-novem-mestu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ozivljamo-mesta-skoraj-1-7-milijona-evrov-za-ureditev-mestnega-jedra-v-novem-mestu


POVEZUJEMO SLOVENIJO

ZA HITRO CESTO 

OD VELENJA DO 

SLOVENJ GRADCA

11 mio € 
evropskih sredstev

Od leta 2014 do sedaj smo za avtoceste, obvoznice in hitre ceste širom Slovenije 
namenili že dobrih 103 milijone evrov evropskih sredstev.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d. d.) bo v 
okviru projekta izdelala projektno dokumentacijo, ki bo 
podlaga za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo in 
izpolnitev vseh pogojev za začetek gradnje štiripasovne 
hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka 
Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug v skupni 
dolžini 17,2 kilometra. S tem bo narejen prvi korak k 
izboljšanju regionalne mobilnosti s povezovanjem 
sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z 
infrastrukturo vseevropskega prometnega omrežja (TEN-
T), tudi prek multimodalnih vozlišč. Izdelava projektne 
dokumentacije je sicer že v teku in bo zaključena 
predvidoma jeseni 2022

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/povezujemo-slovenijo-11-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-hitro-cesto-od-velenja-do-slovenj-gradca
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/povezujemo-slovenijo-11-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-hitro-cesto-od-velenja-do-slovenj-gradca


SPODBUJAMO UPORABO JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PROMETA

ZA NOVO PARKIRNO HIŠO 

P+R V KOPRU

2,46 mio € 
evropskih sredstev

V finančni perspektivi 2014–2020 smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko za sisteme P+R namenili že 6,7 milijona evrov evropskih sredstev.

Mestna občina Koper bo v okviru projekta ob robu 
območja Luke Koper zgradila parkirno hišo s 464 
parkirnimi mesti. Od tega jih bo 10 namenjenih za 
družine, 24 za gibalno ovirane osebe in 48 za električne 
avtomobile. 12 parkirnih mest za električne avtomobile bo 
imelo možnost hitrega polnjenja. Poleg tega bo parkirna 
hiša nudila še 26 parkirnih mest za motorna kolesa (od 
tega 2 parkirni mesti za električno motorno kolo), 
varovano kolesnico za 22 koles in še pokrit prostor za 26 
koles s servisnim stojalom. Projekt bo zaključen 
predvidoma konec avgusta 2022.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-uporabo-javnega-potniskega-prometa-skoraj-2-5-milijona-evrov-za-novo-parkirno-hiso-p-r-v-kopru
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-uporabo-javnega-potniskega-prometa-skoraj-2-5-milijona-evrov-za-novo-parkirno-hiso-p-r-v-kopru


ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

ZA CELOVITO 

ENERGETSKO PRENOVO 

OBJEKTA V VOJAŠNICI 

BARONA ANDREJA 

ČEHOVINA

627.000 € 
evropskih sredstev

V finančni perspektivi 2014–2020 smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko za podporo projektom energetske prenove javnih stavb namenili že 107,104 

milijona evrov sredstev.

Ministrstvo za obrambo bo v okviru projekta izvedlo 
energetsko prenovo objekta, ki ni namenjen zgolj vojaški, 
pač pa tudi civilni rabi. Natančneje, na omenjenem 
objektu, ki se nahaja v Postojni, bo izvedlo dodatno 
toplotno izolacijo fasade in strehe ter zamenjalo okna. 
Poleg tega bo vgradilo prezračevalni sistem z rekuperacijo, 
centralno nadzorni sistem, merilnik porabe električne 
energije, toplote za ogrevanje in za pripravo sanitarne 
tople vode, senzorskih luči na hodnikih in sanitarnih 
prostorih ter termostatske ventile. Prenovljenih bo skoraj 6 
tisoč kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

Sredstva v okviru javnega razpisa za energetsko prenovo 
občinskih stavb (JR JOB 2021) so še na razpolago. 
Več 

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/za-ucinkovito-rabo-energije-skoraj-627-tisoc-evrov-evropskih-sredstev-za-celovito-energetsko-prenovo-objekta-v-vojasnici-barona-andreja-cehovina
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/za-ucinkovito-rabo-energije-skoraj-627-tisoc-evrov-evropskih-sredstev-za-celovito-energetsko-prenovo-objekta-v-vojasnici-barona-andreja-cehovina
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/


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za ureditev gozdne  
infrastrukture

Za krepitev podpornega 
okolja za socialna podjetja

Za novo sodelovanje v 
shemah kakovosti

Za izdelavo vzorčnih 
prevodov del slovenskih 
avtorjev v tujih jezikih

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdne-infrastrukture-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdne-infrastrukture-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2021/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1[razpis]=432&cHash=006e6404e840109b6af166217212569b
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1[razpis]=432&cHash=006e6404e840109b6af166217212569b
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-krepitev-podpornega-okolja-za-socialna-podjetja/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-krepitev-podpornega-okolja-za-socialna-podjetja/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za projekt „Slovenija, častna 
gostja mednarodnega knjižnega 
sejma v Frankfurtu 2023“

Za diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti

Za sodelovanje med 
udeleženci v dobavni verigi

Za spodbujanje kreativnih 
kulturnih industrij

https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1[razpis]=433&cHash=0a58af210344b2feb3df704c6cdc4962
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1[razpis]=433&cHash=0a58af210344b2feb3df704c6cdc4962
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-16-4-podpora-za-horizontalno-in-vertikalno-sodelovanje-med-udelezenci-v-dobavni-verigi-za-vzpostavitev-in-razvoj-kratkih-dobavnih-verig-in-lokalnih-trgov-ter-za-promocijske-dejavnosti-na-lokalni-ravni-ki-so-povezane-z-razvojem-k/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-16-4-podpora-za-horizontalno-in-vertikalno-sodelovanje-med-udelezenci-v-dobavni-verigi-za-vzpostavitev-in-razvoj-kratkih-dobavnih-verig-in-lokalnih-trgov-ter-za-promocijske-dejavnosti-na-lokalni-ravni-ki-so-povezane-z-razvojem-k/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-9-podpora-za-diverzifikacijo-kmetijskih-dejavnosti-v-dejavnosti-v-zvezi-z-zdravstvenim-varstvom-socialnim-vkljucevanjem-kmetijstvom-ki-ga-podpira-skupnost-ter-izobrazevanjem-o-okolju-in-hrani/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-9-podpora-za-diverzifikacijo-kmetijskih-dejavnosti-v-dejavnosti-v-zvezi-z-zdravstvenim-varstvom-socialnim-vkljucevanjem-kmetijstvom-ki-ga-podpira-skupnost-ter-izobrazevanjem-o-okolju-in-hrani/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za širokopasovno infrastrukturo 
– zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in 
rešitev v zvezi z e-upravo

Za štipendije za 
specializirane poklice v 
kulturi – podiplomski študij

Dejavnosti 
sodelovanja lokalne 
akcijske skupine

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upravo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upravo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-stipendije-za-specializirane-poklice-v-kulturi-20212022-za-podiplomski-studij/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-stipendije-za-specializirane-poklice-v-kulturi-20212022-za-podiplomski-studij/


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.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-jr-do-ov-1270/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-jr-do-ov-1270/
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

Pridobitev certifikatov

Kibernetska varnost

Dvig digitalnih kompetenc

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


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 za MSP

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

Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke

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://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/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP 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/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 2020/2022

Usposabljam.se 2020/2022

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 za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskih gospodarstev – za naložbe ekoloških kmetij

Naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev 
zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje 
nanje

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/zbirke/javne-objave/21-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-ekoloskih-kmetij/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/21-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-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/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/


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 pilotne projekte ter za razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

Za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Za vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

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/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/
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


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

Za zdravje in varnost

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


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo predlog strateškega načrta skupne kmetijske 
politike 2023–2027, ki naslavlja izzive in pričakovanja na 
področjih pridelave hrane, varovanja narave, okolja, vplivov 
kmetijstva na podnebje in naravne vire ter pričakovanja 
potrošnikov glede kakovosti hrane in dobrobiti živali. 

Pri tem je pomemben tudi prispevek drugih politik, ki bodo 
pomagale k doseganju tega cilja. Vabljeni k sodelovanju v 
javni razpravi preko e-naslova sn.mkgp@gov.si.

Več o javni razpravi strateškega načrta skupne 
kmetijske politike 2023-2027 

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA

JAVNA RAZPRAVA O STRATEŠKEM NAČRTU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027

https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta-skupna-kmetijska-politika-skp
https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta-skupna-kmetijska-politika-skp
https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta-skupna-kmetijska-politika-skp


Kolegi iz Razvojnega sveta kohezijske 
regije Zahodna Slovenija so v novembru 
izdali prvo številko glasila Zahodnik, v 
katerem najdete aktualne vsebine s 
področja regionalnega razvoja in evropske 
kohezijske politike za omenjeno 
kohezijsko regijo.

Prvo številko Zahodnika preberite 

ZA RAZVITO IN POVEZANO Zahodno Slovenijo

IZHAJATI JE ZAČELO GLASILO ZAHODNIK

https://zahodna-slovenija.si/wp-content/uploads/2021/11/Glasilo-Zahodnik-november-2021-st_1.pdf
https://zahodna-slovenija.si/wp-content/uploads/2021/11/Glasilo-Zahodnik-november-2021-st_1.pdf


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. 
V decembru se tako obeta delavnica z naslovom Mentorstvo. Seveda je tako 
kot vse ostale tudi ta brezplačna. 

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



Projekt je povezoval različne socialne in zdravstvene stroke z namenom 
usmerjene pomoči upravičencem do dolgotrajne oskrbe v domačem 
okolju. V integrirano oskrbo MOST v Krškem so bili tako vključeni 
polnoletni posamezniki z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih 
sposobnosti, ki so bili v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči 
druge osebe pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Učinki na terenu:

• izboljšana zdravstvena stanja,

• večja osveščenost lokalne skupnosti,

• sodelovanje, povezovanje z različnimi deležniki v skupnosti oskrbi –
koncept integrirane oskrbe,

• prilagojena bivalna okolja (bolniške postelje, pripomočki …),

• vse informacije na enem mestu,

• opolnomočenje upravičencev in njihovih svojcev ter

• dvig kvalitete življenja vseh vključenih v proces pomoči.

MOST – Integrirana oskrba, Krško

DOBRE ZGODBE MESECA NOVEMBRA

Več o projektu

https://pametne-vasi.info/dobre-prakse/integrirana-oskrba-v-obcini-krsko-most/
https://pametne-vasi.info/dobre-prakse/integrirana-oskrba-v-obcini-krsko-most/
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


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. Župan Stanko je na 
novinarski konferenci ob odprtju prostorov jeseni 2020 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.

V inkubatorju bodo prostor za obdobje do pet let dobila 
novonastala podjetja, saj je namen inkubatorja nuditi podporo 
podjetjem v začetnem obdobju. 

Podjetniški inkubator, Krško

DOBRE ZGODBE MESECA NOVEMBRA

Več o projektu

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


SilverWay namizne igre in igrače so specifikam demence oblikovno in 
vsebinsko prilagojeni izdelki namenjeni možganski vadbi oseb z 
demenco. 

Izdelki krepijo upadajoče sposobnosti ter hkrati smiselno zapolnjujejo 
prosti čas.

Zdravo staranje zahteva tudi stalno skrb za krepitev spomina, miselne 
aktivnosti, krepitev čutno-gibalnih sposobnosti in zaznav ter senzornih 
aktivnosti, ob tem pa tudi ohranjanje socialnih vezi in druženje. 
Sodelovanje čutov in miselna aktivnost pripomorejo k počasnejšemu 
napredovanju bolezni kot tudi boljšemu psihofizičnemu počutju.

Igre in igrače SilverWay so zasnovane in oblikovane specifično za osebe 
z začetnimi težavami kot tudi pri napredovani demenci.

Silverway – namizne igre in igrače za osebe z demenco, Krško

DOBRE ZGODBE MESECA NOVEMBRA

Več o projektu

https://sil-way.si/projekt-silverway-namizne-igre-in-igrace-za-osebe-z-demenco-prejel-eu-sofinanciranje/
https://sil-way.si/projekt-silverway-namizne-igre-in-igrace-za-osebe-z-demenco-prejel-eu-sofinanciranje/
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Obnovljena kulturna in tehnična dediščina ter dograditev 
sodobnega nordijskega centra omogočajo ohranjanje 
tradicije prireditev v Planici in ustvarjajo podlago za 
razširjeno športno turistično ponudbo tako Kranjske Gore, 
Gornjesavske doline kot tudi Slovenije na sploh.

DOBRA ZGODBA OBČINE KRANJSKA GORA

Več o projektu

Nordijski center Planica

Smo v tistem delu leta, ko na svoj račun pridejo vsi ljubitelji snega in zimskih 
športov. Ne glede na to, ali ste športnik ali pa navijač, zagotovo poznate Nordijski 
center Planica, ki je zrastel prav s pomočjo evropskih sredstev. Projekt je zajemal 
obnovo in opremo skakalnic ter zgraditev tekaškega stadiona in spremljevalnega 
objekta za tekaške proge. 

Videoposnetek je na voljo

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/eu-projekt-moj-project-2015-primeri-dobrih-praks/eu-projekt-moj-projekt/nordijski-center-planica
https://eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/eu-projekt-moj-project-2015-primeri-dobrih-praks/eu-projekt-moj-projekt/nordijski-center-planica
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/1434826823559309
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/1434826823559309


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
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 Pixabay
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 Slovenia.info
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OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus

 Sergeja Kariž 
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