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Epidemija Covida-19 je globoko zaznamovala vsa področja našega življenja in prinesla 
številne spremembe. Na področju evropskih sredstev so te vsekakor pozitivne. Za 
okrevanje in krepitev odpornosti so namreč države članice dobile na razpolago dodatna 
sredstva za izvedbo vsebinsko povezanih reform in naložb. Hkrati so morale proučiti 
dosedanje ukrepe kohezijske politike in denar preusmeriti v tista področja, ki bodo 
zagotovila blaženje zdravstvenih in gospodarsko-socialnih posledic epidemije v 
naslednjih letih. 

Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nastajal od poletja 2020 in je bil 
konec aprila med prvimi trinajstimi posredovan v formalno ocenjevanje na Evropsko 
komisijo. Ta ga je pozitivno ocenila 1. julija, 28. julija pa ga je soglasno formalno potrdil 
tudi Svet EU. 

Potrditev ključnega razvojnega dokumenta v državi je zmaga ene od najzahtevnejših 
etap na poti okrevanja in krepitve odpornosti slovenske družbe. Kot vedno ob 
prelomnih trenutkih smo bili tudi ob pripravi tega dokumenta sposobni stopiti skupaj. 
Rezultat je jasna vizija in strategija razvoja naše države v digitalno in zeleno 
prihodnost. Časa za oddih ni veliko. Dobro sodelovanje med ministrstvi in 
potencialnimi izvajalci projektov, tako na državni kot na lokalni ravni, bo treba še 
dodatno okrepiti in spodbujati skozi celotno obdobje izvajanja. Le tako bodo 
pravočasno pripravljene in izvedene reforme ter kakovostne naložbe, ki bodo prispevale 
k okrevanju in odpornosti.



Slovenija bo nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in dobrih 700 
milijonov posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost usmerila v zeleni 
prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, 
izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko. Za doseganje 
podnebnih ciljev je v NOO predvidenih 42,45 odstotka sredstev oziroma za nekaj 
manj kot 1,054 milijarde evrov naložb. Za digitalne cilje bo Slovenija namenila 
21,46 odstotka sredstev oziroma 532,8 milijona evrov.

S ciljem doseganja teritorialne, ekonomske in socialne kohezije ter multipliciranja
učinkov načrtovanih ukrepov je vzporedno s procesom priprave NOO teklo tudi 
programiranje sredstev večletnega finančnega okvira 2021–2027. Proces 
programiranja bo zaključen predvidoma konec letošnjega leta. Po potrditvi 
strateških dokumentov s strani Evropske komisije, torej Partnerskega sporazuma 
in Programa, bi lahko z izvajanjem začeli v drugi polovici prihodnjega leta.

Dovolite mi, da ta prispevek zaključim z naslednjo mislijo: naša domovina 
Slovenija letos praznuje častitljivih 30 let in od začetka julija že drugič predseduje 
Svetu EU. Zato me še toliko bolj veseli in sem izjemno ponosna, da zlasti s pomočjo 
evropskih sredstev in medsebojnim sodelovanjem izvajamo številne razvojne 
projekte širom Slovenije. Uspešna zgodba, ki vliva veliko optimizma tudi za 
prihodnost! 

mag. Monika Kirbiš Rojs
državna sekretarka

Več o Načrtu za okrevanje in odpornost preberite 

https://eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
https://eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti


ODLOČITVE O PODPORI



V MESECU JULIJU SMO NAMENILI

ZA VAVČERSKI SISTEM 

DODELJEVANJA 

SPODBUD MALIM IN 

SREDNJE VELIKIM 

PODJETJEM

13 milijonov € 
nepovratnih sredstev iz 
pobude React-EU

Spodbujamo okrevanje gospodarstva!

Projekt bo prispeval k okrevanju gospodarstva po krizi 
epidemije Covida-19, saj bo malim in srednje velikim podjetjem 
omogočil bistveno poenostavljen dostop do spodbud malih 
vrednosti, s pomočjo katerih bodo krepila konkurenčnost in 
kompetence.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-okrevanje-gospodarstva-13-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-vavcerski-sistem-dodeljevanja-spodbud-malim-in-srednje-velikim-podjetjem
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-okrevanje-gospodarstva-13-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-vavcerski-sistem-dodeljevanja-spodbud-malim-in-srednje-velikim-podjetjem


V MESECU JULIJU SMO NAMENILI

ZA IZBOLJŠANJE 

VODOOSKRBE NA 

OBMOČJU BRKINOV

10,5 milijona € 

Zagotavljamo varen dostop do pitne vode!

S hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema bo zagotovljena 
dolgoročna, varna, kakovostna in zanesljiva vodooskrba. Na 
javno vodovodno omrežje bo na novo priključenih 272 
prebivalcev, boljše oskrbe s pitno vodo pa bo deležnih 10.602 
prebivalcev.

Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica: 

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/zagotavljamo-varen-dostop-do-pitne-vode-10-5-milijona-evrov-evropskih-sredstev-za-izboljsanje-vodooskrbe-na-obmocju-brkinov
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/zagotavljamo-varen-dostop-do-pitne-vode-10-5-milijona-evrov-evropskih-sredstev-za-izboljsanje-vodooskrbe-na-obmocju-brkinov


V MESECU JULIJU SMO NAMENILI

ZA KOLESARSKE 

POVEZAVE ŠIROM 

SLOVENIJE

8,3 milijona € 

Spodbujamo trajnostno mobilnost!

Ptuj-Markovci-Gorišnica Ptuj-Juršinci

Destrnik-Ptuj

Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas

Regionalna kolesarska povezava 
Črnomelj-Kanižarica

Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Kungota-Maribor

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-8-3-milijona-evrov-evropskih-sredstev-za-kolesarke-povezave-sirom-slovenije
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-8-3-milijona-evrov-evropskih-sredstev-za-kolesarke-povezave-sirom-slovenije


V MESECU JULIJU SMO NAMENILI

ZA IZBOLJŠANJE 
DOSTOPNOSTI 
BLAGA IN STORITEV 
ZA INVALIDE

320.000 €

ZA IZVEDBO 
GOSTOVANJA SLOVENIJE 
NA FRANKFURTSKEM 
KNJIŽNEM SEJMU

3,3 mio €

ZA ZMANJŠANJE 
POPLAVNE OGROŽENOSTI 
KOSTANJEVICE NA KRKI

2 mio €2,1 mio €

ZA OBRTNO CONO 
KIDRIČEVO

2,2 mio €

ZA REVITALIZACIJO STARE 
STEKLARSKE DELAVNICE 
IN VRAZOVEGA TRGA NA 
PTUJU

715.000 €

ZA SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV SOCIALNE 
AKTIVACIJE

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/poenostavljamo-zivljenje-invalidom-evropska-sredstva-za-izboljsanje-dostopnosti-blaga-in-storitev-za-invalide-z-evropsko-kartico-ugodnosti
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/poenostavljamo-zivljenje-invalidom-evropska-sredstva-za-izboljsanje-dostopnosti-blaga-in-storitev-za-invalide-z-evropsko-kartico-ugodnosti
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izvedbo-gostovanja-slovenije-na-frankfurtskem-knjiznem-sejmu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izvedbo-gostovanja-slovenije-na-frankfurtskem-knjiznem-sejmu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-poplavno-varnost-evropska-sredstva-za-zmanjsanje-poplavne-ogrozenosti-kostanjevice-na-krki
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-poplavno-varnost-evropska-sredstva-za-zmanjsanje-poplavne-ogrozenosti-kostanjevice-na-krki
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-gospodarstvo-v-podravju-evropska-sredstva-za-obrtno-cono-kidricevo
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-gospodarstvo-v-podravju-evropska-sredstva-za-obrtno-cono-kidricevo
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ozivljamo-mesta-evropska-sredstva-za-revitalizacijo-stare-steklarske-delavnice-in-vrazovega-trga-s-pripadajocimi-ulicami-na-ptuju
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/ozivljamo-mesta-evropska-sredstva-za-revitalizacijo-stare-steklarske-delavnice-in-vrazovega-trga-s-pripadajocimi-ulicami-na-ptuju
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-socialno-vkljucenost-evropska-sredstva-za-sofinanciranje-projektov-socialne-aktivacije
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-socialno-vkljucenost-evropska-sredstva-za-sofinanciranje-projektov-socialne-aktivacije


ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNE VODE V POREČJU 
DRAVINJE – OBČINA ZREČE

1,3 mio €

ZA ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNE 
VODE V ZGORNJI VIŽINGI

871.000 €

ZA

€

ZA OBNOVO 
AVTOBUSNE 
POSTAJE V KOPRU

900.000 €

ZA BRV IN 
KOLESARSKO POT 
V NOVEM MESTU

745.000 €

843.000 €

ZA ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNIH 
VODA V LUCIJI

V MESECU JULIJU SMO NAMENILI

466.000 €

ZA ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNIH 
VODA V SEVNICI

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-dravinje-2013-obcina-zrece
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-dravinje-2013-obcina-zrece
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-naselju-zgornja-vizinga-v-obcini-radlje-ob-dravi
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-naselju-zgornja-vizinga-v-obcini-radlje-ob-dravi
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostni-razvoj-urbanih-sredisc-evropska-sredstva-za-obnovo-avtobusne-postaje-v-kopru
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostni-razvoj-urbanih-sredisc-evropska-sredstva-za-obnovo-avtobusne-postaje-v-kopru
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-evropska-sredstva-za-brv-in-kolesarsko-pot-v-novem-mestu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-evropska-sredstva-za-brv-in-kolesarsko-pot-v-novem-mestu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadnih-voda-v-luciji
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadnih-voda-v-luciji
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadnih-voda-v-sevnici
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadnih-voda-v-sevnici


ZA ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNE 
VODE V OBČINI 
HAJDINA

446.000 €

ZA ŠIRITEV POSLOVNO-
EKONOMSKE CONE 
ORMOŽ

1,48 mio €

V MESECU JULIJU SMO NAMENILI

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-obcini-hajdina
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/cista-voda-za-zeleno-slovenijo-evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-obcini-hajdina
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-gospodarstvo-v-podravju-evropska-sredstva-za-siritev-poslovno-ekonomske-cone-ormoz
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-gospodarstvo-v-podravju-evropska-sredstva-za-siritev-poslovno-ekonomske-cone-ormoz


RAZPISI



Ne spreglejte | NOVI RAZPISI

Za sofinanciranje 
programa „React-EU 
– IKT za VIZ“

Za digitalno 
preobrazbo malih in 
srednje velikih podjetij

Podpora za 
širokopasovno 
infrastrukturo, dostop do 
interneta in rešitev v zvezi 
z e-upravo

Vsebinska podpora 
prejemnikom sredstev (MSP) 
v obdobju od 2018 do 2023

http://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/javni-razpis-za-sofinanciranje-programa-reacteu-ikt-za-viz/
http://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/javni-razpis-za-sofinanciranje-programa-reacteu-ikt-za-viz/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=125
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=125


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za uresničevanje 
ciljev strategij 
lokalnega razvoja

Za blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje 
nanje

Stanovanjske skupine za 
mlajše od 65 let

Za izobraževanje –
krepitev človeških 
virov

93 milijonov evrov 
nepovratnih 
sredstev iz 
pobude React-EU 
za kvalitetno in 
varno starost v 
javnem 
institucionalnem 
varstvu v vseh 
slovenskih regijah

https://www.program-podezelja.si/sl/103-javni-razpisi/trenutno-odprti-javni-razpisi/619-javni-pozivi-lokalnih-akcijskih-skupin-za-izbor-operacij-za-uresnicevanje-ciljev-strategij-lokalnega-razvoja
https://www.program-podezelja.si/sl/103-javni-razpisi/trenutno-odprti-javni-razpisi/619-javni-pozivi-lokalnih-akcijskih-skupin-za-izbor-operacij-za-uresnicevanje-ciljev-strategij-lokalnega-razvoja
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-krepitev-odpornosti-izvajalcev-institucionalnega-varstva-upostevajoc-deinstitucionalizacijo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-krepitev-odpornosti-izvajalcev-institucionalnega-varstva-upostevajoc-deinstitucionalizacijo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let/
https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/
https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/
https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje/
https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje/


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


Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Trajnostna poslovna strateška transformacija

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/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
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

Sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in 
turizmu v času epidemije COVID-19

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.spiritslovenia.si/razpis/366
https://www.spiritslovenia.si/razpis/366
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

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


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Za financiranje naložb v razvoj novih poslovnih 
modelov

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/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
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

Krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih 
partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi 
šolami v izobraževalnem procesu

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/jr-pud-2020-2021
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/jr-pud-2020-2021
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

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov 
iz akvakulture

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

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/
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



ODOBRENA EU SREDSTVA V VIŠINI 253 MIO € IZ REACT-EU!

2. julija 2021 je bila sprejeta Sprememba Operativnega programa (v nadaljevanju: 
OP), verzija 6.0, in s tem tudi potrditev vsebin za prvo alokacijo sredstev iz 
pobude React-EU.

Sprejeta Sprememba OP prinaša za Operativni program 2014-2020 kar dodatnih 
253,3 milijonov evrov v okviru prve tranše za React-EU, ki bodo namenjeni 
zdravstvu in dolgotrajni oskrbi ter zelenemu in digitalnemu prehodu. Podprti 
bodo projekti, ki bodo okrepili zdravstveno infrastrukturo za upravljanje 
pandemije koronavirusa ter investicije v IKT opremo za omogočanje poučevanja 
in učenja na daljavo.

Slovenija je na črpanje iz te pobude dobro pripravljena že od začetka letošnjega 
leta, o čemer priča podatek, da smo odobrili sredstva že za sedem različnih 
projektov v prvi polovici leta 2021:
 COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor,
 COVID19 - Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne 

bolnišnice Ljubljana,
 COVID19 - informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni,
 Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti 

izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo,
 Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU),
 COVID19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital in
 React EU – Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP.

Več o odobrenih 253 mio €

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/odobrena-evropska-sredstva-v-visini-253-milijonov-evrov-iz-pobude-react-eu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/odobrena-evropska-sredstva-v-visini-253-milijonov-evrov-iz-pobude-react-eu


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


OBLIKOVALSKI IZZIV!

Iščemo najbolj inovativno oblikovalsko rešitev za slogan 
„Evropska sredstva povezujejo“!

Si kreativen? Imaš idejo, kako bi bil lahko slogan „Evropska 
sredstva povezujejo“ še bolj privlačen za mlade in mlade po 
srcu? Pošlji nam jo na info.svrk@gov.si in morda boš prav ti 
tisti, ki bo osvojil GoPro kamero!

P. S. Najboljšo oblikovalsko rešitev za „Evropska sredstva 
povezujejo“ bomo razglasili septembra 2021. Seveda nam 
lahko pošlješ neomejeno število predlogov.

mailto:info.svrk@gov.si


SELFI KAMPANJA ZA MLADE

Sodelujte v selfi kampanji evropske kohezijske politike in 
osvojite priročne nagrade.

V svoji občini poiščite projekt, ki je bil (so)financiran z 
evropskimi sredstvi, naredite selfi pred izvedenim 
projektom ali pred tablo, ki ga opisuje, in objavite na 
družbenem omrežju Facebook ali Instagram s ključnikom
#EUvmojiobčini.

Prav vsak izmed vas bo prejel promocijsko darilo iz 
raznolikega nabora po izbiri!

Akcija traja do 31. avgusta 2021. 
Pogoji sodelovanja so objavljeni na 
spletni strani www.eu-skladi.si.

Mladi, ne spreglejte odlične poletne priložnosti!

http://www.eu-skladi.si/


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


DELAVNICA | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

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

• Perfekcionizem na delovnem mestu,

• Zdravje na delovnem mestu – celosten pristop,

• Program DELETE,

• AEQ metoda,

• S spodbujanjem inovativnosti skozi ciljno vodenje

do večje dodane vrednosti.

Delavnice Kompetentne Slovenije

Več

 Program sofinancira Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada

Vsi dogodki so za udeležence brezplačni.

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


NOVICE RAZVOJA PODEŽELJA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. 7. 2021 
objavilo predlog posameznih vsebin Strateškega načrta SKP 2023-
2027, s čimer se začenja javna razprava, ki bo trajala do 
15. 8. 2021.  
V okviru javne razprave bo organiziranih več javnih posvetovanj po 
Sloveniji. Namen strateškega načrta je zagotoviti stabilen 
dohodkovni položaj kmetov, krepiti tržno naravnanost in 
konkurenčnost kmetijskega, gozdarskega in živilskega sektorja, 
krepitev položaja v prehranski verigi ter zagotavljanje pridelave 
varne in kakovostne hrane. Še večji poudarek kot doslej je dan 
prispevku kmetijstva k varovanju okolja, ohranjanju naravnih 
ekosistemov, prilagajanju na podnebne spremembe in blaženje 
njihovih posledic – še posebej v luči ciljev Strategije „Od vil do vilic“ 
ter Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ki izhajata iz 
Evropskega zelenega dogovora tj. načrta za prehod na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo do leta 2050.

Povezava do javne razprave Strateškega 
načrta Skupne kmetijske politike:

Javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike

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


DOBRE ZGODBE



Namen projekta je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in 
sožitja med generacijami. Povezovanje, informiranje, izobraževanje, 
prenos znanja in izkušenj. Aktivna participacija vseh, vključenost 
mladih in starejših - za vse, ki si želijo aktivno preživljati svoj prosti 
čas in se vključiti v eno izmed ponujenih aktivnosti. 

Večgeneracijski center v Benediktu je prostor za izmenjavo izkušenj 
starejše generacije z znanjem in z energijo mlajše generacije. 

Na podlagi mesečnih programov potekajo dnevne aktivnosti -
računalniške, ustvarjalne in rekreacijsko-gibalne, filmski in glasbeni 
večeri, bralne urice, družabne igre in drugi dogodki, ki jih skupaj z 
uporabniki prirejajo prostovoljci. 

Večgeneracijski center, Benedikt

DOBRE ZGODBE MESECA JULIJA

Več o projektu

https://www.benedikt.si/objava/292835
https://www.benedikt.si/objava/292835
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Avtocesta Draženci–MMP Gruškovje je v prvi vrsti izboljšala kakovost življenja ljudi, 
zvišala prometno varnost ter prevzela daljinski in velik del mednarodnega prometa z 
obstoječe ceste G1-9 Draženci–Jurovci–Gruškovje, saj predstavlja pomembno 
povezavo med dvema mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje.

Na novo so bili zgrajeni naslednji premostitveni in podporni objekti:

• 7 nadvozov,

• 3 podvozi,

• 2 podhoda (podhod za kolesarje in pešce in podhod za živali),

• 9 avtocestnih mostov,

• 15 mostov na deviacijah,

• predor Log (dolžina 105 m),

• 28 opornih konstrukcij in 3 podporne konstrukcije,

• 23 prepustov pravokotnih prerezov in 44 prepustov okroglih prerezov.

Avtocesta A4 med Draženci in Gruškovjem

DOBRE ZGODBE MESECA JULIJA

Več o projektu

V sklopu avtoceste so bili zgrajeni 
tudi trije novi avtocestni priključki: 
Lancova vas, Podlehnik in Zakl.

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/dokoncana-gradnja-avtoceste-a4-med-drazenci-in-gruskovjem
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/dokoncana-gradnja-avtoceste-a4-med-drazenci-in-gruskovjem
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Prestižni glamping resort Chateau Ramšak se razteza na petnajstih hektarih valovitih 
zelenih hribčkov in vinogradov. Njegova posebnost je, da v Sloveniji ne najdemo 
drugega, ki bi bil tako blizu večjemu mestu. Je pravzaprav del Maribora, mesta z 
najstarejšo vinsko trto na svetu. Hkrati pa je v takem geografskem kotu, da deluje, 
kot bi bili sredi samih vinskih goric. Poleg svoje lokacije v osrčju vinogradov Štajerske 
regije se Dvorec Ramšak ponaša z lastno vinsko kletjo in največjo vinsko prešo v 
Evropi, vhod dvorca pa krasi potomka najstarejše trte na svetu.

Projekt je bil podprt v okviru aktivnosti za razvoj in promocijo novih ter inovativnih 
turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih 
trajnostnega razvoja. 

Njegov cilj je bila izvedba aktivnosti trženja in promocije novonastalega resorta s 
pripadajočo turistično ponudbo kot tudi implementacijo definirane marketinške 
strategije z namenom povečanja dosega in prepoznavnosti med gosti iz tujine.

Chateau Ramšak Glamping, Maribor

DOBRE ZGODBE MESECA JULIJA

Več o projektu

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/chateau-ramsak-glamping
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/chateau-ramsak-glamping
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno

DOBRA ZGODBA MESTNE OBČINE KOPER

Mestna občina Koper si je konec leta 2018 zadala celovito urediti 
degradirano območje med izlivom Badaševice in Žusterno z namenom 
vzpostavitve dodatnih obalnih površin, namenjenih druženju, rekreaciji 
in aktivnemu preživljanju prostega časa.  

Zaradi obsežnosti in zahtevnosti gradnje so projekt razdelili v tri 
podetape - dve sta že v celoti sklenjeni, tretjo bodo dokončali po koncu 
poletja. V okviru prvih dveh faz ureditve so obstoječi skalomet vzdolž 
obale prestavili za v povprečju 30 metrov od obale in izvedli nasip do 
višine 0,5 metra nad morjem, ki je pred nadaljevanjem ureditev 
zahteval večmesečno konsolidacijo terena. 
V naslednji fazi so nasip nadvišali na končnih 2,8 metra nadmorske 
višine in tako zagotovili poplavno varnost tega območja. Ker predstavlja 
nasutje materiala do take višine dodatno obremenitev terena, so na 
podlagi ugotovitev geomehanskega nadzora sprejeli odločitev, da 
končna dela preložijo v jesen in se tako izognejo morebitnim kasnejšim 
nepredvidenim posedanjem.

Kljub temu so do zdaj izpeljali večino del. Do letošnjega junija so v 
celoti uredili skalomet, postavili velike betonske plošče (prefabrikate) in 
na dveh mestih uredili prodnat dostop do morja. 

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


DOBRA ZGODBA MESTNE OBČINE KOPER

Več o projektu

Takoj po zaključku poletne sezone se bo občina lotila 
zaključne faze ureditve območja, ki mu danes pravimo urbani 
obmorski park. V njem bo zasadila drevesa tamariska, 
alepskega bora, pinij, hrastov in koprivovcev, neposredno ob 
obali zgradila tribune, namestila urbano opremo, skozi 
zelenico pa speljala novo pešpot, ki bo smiselno povezovala 
vsebine tega območja. 

Končne vsebine bodo prostoru vdahnili ljudje, torej uporabniki, 
ki bodo v prihodnjih letih uporabljali ta prostor. Tu bodo imeli 
možnost druženja, aktivnega preživljanja prostega časa ali 
oddiha.

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/08/04-IP-revitalizacija-dela-obale-od-Bada%C5%A1evice-do-%C5%BDusterne.pdf
https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/08/04-IP-revitalizacija-dela-obale-od-Bada%C5%A1evice-do-%C5%BDusterne.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


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

Vaša kohezijska svetovalka EMA je le en klic

ali klik stran. 

www.eu-skladi.si

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


UPORABNE POVEZAVE

Čezmejni programi Transnacionalni programi Medregionalni programi

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


UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

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

Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP

Marjanca Scheicher

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

 Slovenia.info/Jošt Gantar

 MO Novo mesto

 MO Koper

 Spirit

 FB stran Slovenian Consulate South Australia/Jošt Gantar

 Jaka Ivančič (Dobra zgodba MO Koper)

 Kmetija Medved

 Ekološka kmetija Kosec

 Stane Jeršič – Artkontakt Studio Bast

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA

 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher
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