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Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije,

v septembru smo uspeli premostiti dva velika mejnika na poti do začetka uspešnega črpanja evropskih
sredstev programskega obdobja 2021–2027. Evropska komisarka, pristojna za kohezijo in reforme, Elisa
Ferreira in minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek sta 28. septembra v
Ljubljani podpisala Sporazum o partnerstvu med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo. S podpisom
sporazuma Slovenija dostopa do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev, ki jih bomo v naslednjih letih
vložili v razvoj gospodarstva in družbe.

Minister dr. Jevšek je ob tem izpostavil: »Uspelo nam je z vključujočim pristopom, neumornim delom in
tesnim sodelovanjem z Evropsko komisijo, ministrstvi, vladnimi službami, razvojnimi sveti kohezijskih
regij, ekonomskimi in socialnimi partnerji. Ker verjamemo, da lahko prihodnost oblikujemo skupaj, v
dialogu z deležniki in razumevanjem izzivov, ki so pred nami.«

Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije

Podpis sporazuma je komisarka Ferreira pospremila z besedami: »Skupaj bomo gradili pametnejše in sodobnejše slovensko gospodarstvo, bolj zeleno in pravičnejšo
Slovenijo. Sporazum o partnerstvu je podpisan, sedaj je potrebno to udejanjiti na terenu. Skupaj smo odobrili ta sporazum, skupaj moramo zagotoviti, da bo
uspešen.«

Prav na isti dan je Vlada Republike Slovenije na svoji 18. redni seji sprejela Program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 ter s tem
omogočila nadaljevanje postopkov, ki se bodo zaključili s potrditvijo na Evropski komisiji. S tem se bo črpanje sredstev lahko pričelo.



FOTO UTRINKI

Evropska komisarka Elisa Ferreira je na dvodnevnem obisku Slovenije
poleg podpisa sporazuma o partnerstvu obiskala tudi nekatere
projekte, ki so bili sofinancirani z evropski sredstvi. V Mariboru si je
ogledala superračunalnik Vega, na Univerzi v Mariboru pa je z
mladimi govorila o trajnostni prihodnosti mladih v EU. Obiskala je
tudi romsko naselje Pušča in skupaj z ministrom dr. Aleksandrom
Jevškom posadila lipo.



RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Konvertibilno posojilo za 
zagon inovativnih podjetij

Podpora podjetjem pri 
trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja

Zdravje in varnost

Spodbujanje večje 
predelave lesa 

https://www.podjetniskisklad.si/sk75-2022-semenski-kapital-konvertibilno-posojilo-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-visini-75-000-eur/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/tretji-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-2014-2020/
https://www.gzs.si/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/vsebine/Novice/ArticleId/82764/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda

Vavčer za digitalni 
marketing za socialna 
podjetja

Izbor kulturnih projektov na 
področju mobilnosti v tujini

Ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-2014-2020/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5brazpis%5d=503&cHash=7a3d47583fb4ee2667e3288bdcb0cb31
https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sesti/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Izdaja prevodov del slovenskih 
avtorjev v tujih jezikih

Proizvodnja električne energije 
z izrabo sončne energije

Mikroposojila za MSP

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-predelava-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5brazpis%5d=506&cHash=2631ece8a8223e8e7a55f2f912e5589e
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.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Garancije za bančne 
kredite s subvencijo 
obrestne mere

Vavčer za 
kibernetsko varnost

Sofinanciranje velikih investicij 
za večjo produktivnost in 
konkurenčnost

Produktivne naložbe v 
klasično akvakulturo

Ne spreglejte novih in 
aktualnih javnih razpisov! 
Prijavite se na mesečni e-
informator Vizija kohezija

https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2022-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/386
https://www.podjetniskisklad.si/revav-17-vavcer-za-kibernetsko-varnost-2/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-produktivne-nalozbe-v-klasicno-akvakulturo/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/


Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja 
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

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


EU sredstva prispeva:

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 
10.000 prebivalcev

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-sisteme-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-ki-lezijo-na-manjsih-aglomeracijah-od-2-000-pe-c1-k3-ih-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-vodovodne-sisteme-ki-oskrbujejo-manj-kot-10-000-prebivalcev-c1-k3-ii-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Dvig digitalnih kompetenc

Prenos lastništva Statusno preoblikovanje družb

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

https://www.podjetniskisklad.si/revav-2-vavcer-za-patente-modele-znamke/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-4-vavcer-za-udelezbe-na-mednarodnih-forumih/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-5-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-11-vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb/
https://www.podjetniskisklad.si/vav-13-vavcer-za-prenos-lastnistva/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

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

So-investiranje z zasebnimi investitorji

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/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.podjetniskisklad.si/si-sk-2022-so-investiranje-z-zasebnimi-investitorji/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja 
za podjetja

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/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee


Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Delovni preizkus 2020-2023

Usposabljam.se 2020-2023

Učne delavnice 2020: spodbude za 
zaposlovanje

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

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/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov

Naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih 
gospodarstvih

Naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

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/26-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-nalozbam-v-krozno-gospodarstvo-na-kmetijskih-gospodarstvih/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/9-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2022-nalozbe-namenjene-kroznemu-gospodarstvu/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 
prodajne dvorane in zavetja

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/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/


Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

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


AKTUALNO



EVROPSKI TEDEN REGIJ IN MEST 

Več 

Evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) je največji letni
dogodek, posvečen kohezijski politiki.

Zrasel je v edinstveno komunikacijsko in mrežno platformo, ki
združuje regije in mesta iz vse Evrope, vključno s politiki,
administratorji, strokovnjaki in akademiki. V zadnjih 19 letih je
naredil veliko za spodbujanje učenja politik in izmenjavo dobrih
praks.

Letošnja dvajseta izdaja dogodka ponuja priložnost za razpravo,
ohranjanje povezanosti skupnosti, izmenjavo najboljših praks in idej
med partnerji in udeleženci o štirih temah: zeleni prehod,
teritorialna kohezija, digitalni prehod, opolnomočenje mladih.

Pridružite se dogodku!

10. do 13. 10. 2022 - Bruselj

https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022


V okviru Evropskega tedna mobilnosti sta bila na novinarski konferenci
predstavljena nova projekta, financirana s podporo Finančnega
mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021.

V Ljubljansko urbano regijo in širše prinašata inovativne in učinkovite
ukrepe za omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica
netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne
mobilnosti.

Projekt SmartMOVE (Pametne rešitve za trajnostno mobilnost v
Sloveniji) naslavlja upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko
prometa v Ljubljani in okolici.

Z namenom, da bodo vsi ukrepi trajnostne mobilnosti v regiji čim bolj
povezljivi, predvsem pa, da bo upravljanje trajnostne mobilnosti
dolgoročno izboljšano, se v okviru projekta ReMOBIL (Regionalni centri
MOBILnosti), katerega vodilni partner je Posoški razvojni center, uvaja
model regionalnega upravljanja mobilnosti.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Več 

https://www.norwaygrants.si/projekti/projekti-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje/smartmove/


21. septembra 2022 je potekal dogodek AmCham Fokus z naslovom
Psihološka varnost - pogoj za napredek, na katerem so sodelujoči
izpostavili pomen psihološke varnosti na mikro, mezo in makro ravni
in le-to določili kot pogoj za napredek družbe.

V sklopu dogodka je bil predstavljen projekt PROMETEJ (Prenos in
implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega
življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z
namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij,
ki temelji na enakosti spolov), ki je financiran iz strani sredstev
Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in predstavlja
prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter
pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za
sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev
človeških virov.

Projekt traja od julija 2022 do konca aprila 2024.

PROJEKT PROMETEJ

Več 

https://www.norwaygrants.si/novica/amcham-fokus-z-naslovom-psiholoska-varnost-pogoj-za-napredek/


19. in 20. septembra 2022 je v Kozani v Goriških Brdih potekala
dvodnevna delavnica Think tank za ravnatelje ter nato še novinarska
konferenca predstavitve projekta PoMP - podpora mladim v
podjetništvu.

Projekt PoMP je dvoletni projekt, v katerem se bodo zvrstile mnoge
dejavnosti za ravnatelje, učitelje in učence, kot so Akademija PoMP za
usposabljanje mentorjev, podjetniške dejavnosti za učence in dijake, ki
jih bodo izvedli usposobljeni mentorji, ter izmenjavo dobrih praks z
norveškimi partnerji.

Vse te aktivnosti bodo ravnateljem, mentorjem in šolarjem pomagale
razviti razvojno miselno naravnanost ter osvojiti podjetniške
kompetence.

PROJEKT PoMP

Več 

https://www.norwaygrants.si/projekti/splosne-informacije/


ZA MLADE



Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih
udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne
delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo
podaljšanja še za najmanj pol leta.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 2022.

MLADI ZAPOSLENI

Učne delavnice 2020: spodbude delodajalcem za zaposlovanje 
mladih

Več

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje


Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Mladinska mreža MaMa vas
vabita na hibridni regijski dogodek Posavja Evropsko leto mladih v
Krškem: Izrazi svoje mnenje – soustvarjaj Evropo, v četrtek, 6. oktobra
2022, med 10.00 in 14.00 uro, v Mladinskem centru Krško, Cesta krških
žrtev 105, Krško.

Sodelujete lahko na daljavo na Zoom povezavi, dogodek pa se bo v živo
prenašal na Facebook profilu Mreže MaMa. Na dogodek se prijavite s
spletnim obrazcem do srede, 5. oktobra 2022.

EVROPSKO LETO MLADIH 2022

EVROPSKO LETO MLADIH V KRŠKEM 

Več

https://www.mlad.si/dogodki/evropsko-leto-mladih-v-krskem/


IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



Turistični produkt kulTura vsebuje oglede po mestnem jedru
Črnomlja in vključuje 15 registriranih objektov nepremične kulturne
dediščine.

Ključne kul točke v mestnem središču so zanimive zaradi lokalne
dediščine, kulinarike in umetnosti. Oglede izvajajo lokalni turistični
vodniki, vse točke pa si lahko ogledate tudi sami. Dediščino,
zgodovinske zgodbe in zgodovinske like Črnomlja lahko spoznavate
sami s pomočjo priročnega žepnega zemljevida in prek mobilne
aplikacije kulTura.

Projekt je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija–Hrvaška 2014–2020.

Vabljeni v Belo krajino!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

kulTura

Več

https://kul-tura.hr/sl/destinations/crnomelj/


Arheološki park Vrlovka v Kamanju je kraj, kjer so ljudje živeli že od
neolitika. Multimedijski arheološki park je nov adut turistične
ponudbe v Kamanju. Obiskovalci lahko odslej prek interaktivne
aplikacije na pametnih telefonih ali s pomočjo spletne aplikacije
izobražujejo in informirajo o arheološki dediščini na najdišču jame
Vrlovka.

Ta hrvaški biser je popolna kombinacija narave in zgodovine.
Nahaja se ob reki Kolpi, v bližini železniške postaje Kamanje, na
petem kilometru med Metliko in Ozljem.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Slovenija–
Hrvaška 2014–2020.

Vljudno vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Arheološki park Vrlovka

Več

https://www.misterion.si/hr/aktualno/arheoloski-park-vrlovka-u-kamanju.html


Obiščite Dvorec Rakičan, ki se nahaja v neposredni bližini Murske
Sobote in se vrnite v čas prekmurskih graščakov. Prespite v grajskih
sobah dvorca Rakičan in se zbudite ob prijetnih zvokih ptičjega
petja ter rezgetanja konjev. Na terasi grajske kavarne uživajte v
okusnem zajtrku in spokojnosti neokrnjene narave.

Na voljo so tudi daljše kočijaške ture, katere se vijejo po prostrani
prekmurski ravnici. Izza grajskih stebrov pokukajte v kočijaški
muzej dvorca Rakičan, v katerem je na ogled kočijaška razstava
»Kočije skozi čas«, ki obsega zbirko raznolikih kočij in krajši film o
zgodovini razvoja kočij.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Slovenija –
Madžarska.

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

DVOREC RAKIČAN

Več

https://www.ris-dr.si/


Muzej na prostem Göcseji Falumúzeum v mestu Zalaegerszeg je za
javnost odprt vse od leta 1968, ko je bil zgrajen z namenom
ohranjanja ljudske kulture tega območja tudi v obliki njene
predstavitve javnosti. Muzej zbira, selekcionira in predstavlja
predmetno dediščino, kakor tudi kulturno in ljudsko dediščino
županije Zala.

Vabljeni na sprehod med tradicionalnimi hišami pokrajine Zala,
med katerimi si lahko ogledate tudi prikaze redkih, skoraj že
pozabljenih obrti. Ljudsko dediščino obmejnega območja lahko
podoživite s prozornimi panji, živalmi na dvoriščih tradicionalnih
hiš, prodajo keramičnih izdelkov, lesenimi igračami za otroke in še
in še.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Slovenija –
Madžarska.

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Projekt BACK IN THE DAY

Več

http://www.guide2visit.eu/sl/vonzerok-reszletek/vaski-muzej-gocseja


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.instagram.com/euskladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
http://www.eu-skladi.si/


UPORABNE POVEZAVE

Čezmejni programi Transnacionalni programi Medregionalni programi

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


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.skladskladov.si/
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/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
mailto:marjanca.scheicher@gov.si
mailto:klavdija.operckal@gov.si
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24
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 ARHIV ZAVOD SLOKVA, SO P. 

 Sklad skladov

 www.mlad.si

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus

 Sergeja Kariž 

http://www.sd.um.si/
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