
VIZIJA KOHEZIJA

JULIJ 2022
št. 07/2022

www.eu-skladi.si
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

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


Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije.

Čeprav naj bi bilo poletje čas dopustov in nekoliko bolj umirjenega delovnega ritma, je v Službi vlade za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko to čas pospešenega dela pri pripravi Sporazuma o partnerstvu z
Evropsko komisijo ter priprave programa, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev. Oba dokumenta sta
ključnega pomena za uspešno črpanje evropskih sredstev v obdobju 2021-2027, kot taka pa tudi začrtujeta
razvojne smernice naše države v naslednjih letih.
Evropska unija si je za naslednje finančno obdobje postavila dve glavni razvojni prioriteti, ki se vsebinsko
odražata na celotnem področju evropske naložbene politike – zeleni prehod in digitalizacija. Obe
prioriteti sta vsebinsko tesno povezani in odvisni ena od druge, uspešno implementirani pa bosta korenito
spremenili podobo našega kontinenta in našega načina življenja.
Priprava sodobno zastavljenega programa za prihodnje finančno obdobje je zatorej odločilnega pomena,
saj bomo le tako lahko v vsej polnosti izkoristili vse možnosti, ki jih Evropska unija ponuja. Evropska
sredstva, ki bodo na voljo Sloveniji v naslednjem finančnem obdobju bodo v skladu s programom širok
temelj na katerem pa bomo morali graditi sami. To pa pomeni, da moramo imeti drzne ideje, smotrne
dolgoročne cilje, dobre projekte in voljo za izpeljavo.
Pred nami je torej pestro obdobje, ki bo pomembno sooblikovalo podobo našega jutrišnjega dne.

Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije



ODLOČITVE O PODPORI



KREPIMO IZOBRAŽEVALNI SISTEM

ZA JAVNI RAZPIS, KI ZASLEDUJE CILJE 

SPODBUJANJA PROŽNIH OBLIK 

UČENJA IN PODPORE KARIERNI 

ORIENTACIJI

Evropska sredstva

Rok za prijavo je 18. avgust 2022.

Javni razpis, za katerega sredstva prispeva Evropski socialni sklad, je
namenjen spodbujanju in povezovanju visokošolskega sistema z
okoljem in izvajanju prožnih oblik učenja.

Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva,
kot so sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi
zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje
študijskih programov potrebam trga dela ter vzpostavitev
dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim
okoljem.

Za javni razpis v vrednosti 3,5 milijone evrov bo Evropski socialni
sklad prispeval sredstva v višini 2,8 milijona evrov.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-izobrazevalni-sistem-evropska-sredstva-za-javni-razpis-projektno-delo-za-pridobitev-prakticnih-izkusenj-in-znanj-studentov-v-delovnem-okolju-2022-2023
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/krepimo-izobrazevalni-sistem-evropska-sredstva-za-javni-razpis-projektno-delo-za-pridobitev-prakticnih-izkusenj-in-znanj-studentov-v-delovnem-okolju-2022-2023


PODPIRAMO NEVLADNE ORGANIZACIJE

ZA PODPORO CIVILNI 

DRUŽBI

Evropska sredstva

Dodatna podpora nevladnim organizacijam.

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo na
urad Finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora
in Norveškega finančnega mehanizma v Bruslju poslali uradno
prošnjo za prerazporeditev še razpoložljivih sredstev na Sklad za
civilno družbo, in sicer v višini 500 tisoč evrov.

Razpoložljiva sredstva bodo preko javnega razpisa namenjena
področjem človekovih pravic, demokracije in pravne države.

Sredstva bodo razdeljena preko javnega razpisa, na katerem
bodo lahko sodelovale vse nevladne organizacije. Potrditev
prerazporeditve sredstev se pričakuje do konca meseca
septembra, obdobje črpanj sredstev pa se zaključi aprila leta
2024.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/dodatna-sredstva-nevladnim-organizacijam
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/dodatna-sredstva-nevladnim-organizacijam


KREPIMO KARIERNE CENTRE

ZA KVALITETNEJŠE 

IZOBRAŽEVANJE

Evropska sredstva

Zasledujemo cilje boljše odzivnosti izobraževalnega sistema na 
potrebe trga dela.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je
odobrila 828 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt “Krepitev
vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov“.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje celovite visokokakovostne
karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do
zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s
potrebami na trgu dela.

Z javnim razpisom pomagamo oblikovati kvalitetnejše
izobraževanje, prijaznejše študentom in bolj prilagojeno
razvojnim smernicam prihodnosti.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-krepitev-kariernih-centrov
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-krepitev-kariernih-centrov


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Karierni centri - študenti

Konvertibilno posojilo za 
zagon inovativnih podjetij

Sofinanciranje operacij 
ekonomsko-poslovne 
infrastrukture

Pridobitev praktičnih 
izkušenj in znanj - študenti

Predstavitev knjig in avtorjev na 
mednarodnih knjižnih sejmih

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/krepitev-vloge-kariernih-centrov-v-celostni-obravnavi-studentov/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/krepitev-vloge-kariernih-centrov-v-celostni-obravnavi-studentov/
https://www.podjetniskisklad.si/sk75-2022-semenski-kapital-konvertibilno-posojilo-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-visini-75-000-eur/
https://www.podjetniskisklad.si/sk75-2022-semenski-kapital-konvertibilno-posojilo-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-visini-75-000-eur/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-letih-2022-in-2023/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-letih-2022-in-2023/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/projektno-delo-za-pridobitev-prakticnih-izkusenj-in-znanj-studentov-v-delovnem-okolju-20222023/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/projektno-delo-za-pridobitev-prakticnih-izkusenj-in-znanj-studentov-v-delovnem-okolju-20222023/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1[razpis]=521&cHash=8014d61d582090c170e64f230ea617f4
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1[razpis]=521&cHash=8014d61d582090c170e64f230ea617f4


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.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[razpis]=503&cHash=7a3d47583fb4ee2667e3288bdcb0cb31
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1[razpis]=503&cHash=7a3d47583fb4ee2667e3288bdcb0cb31
https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sesti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sesti/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Garancije Sklada za 
bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Okrevanje in odpornost s 
pilotno-demonstracijskimi 
projekti

Izdaja prevodov del slovenskih 
avtorjev v tujih jezikih

https://www.podjetniskisklad.si/p1-covid-2022-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/
https://www.podjetniskisklad.si/p1-covid-2022-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/388
https://www.spiritslovenia.si/razpis/388
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-predelava-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/
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[razpis]=506&cHash=2631ece8a8223e8e7a55f2f912e5589e
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1[razpis]=506&cHash=2631ece8a8223e8e7a55f2f912e5589e


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.podjetniskisklad.si/p1-plus-2022-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/386
https://www.spiritslovenia.si/razpis/386
https://www.podjetniskisklad.si/revav-17-vavcer-za-kibernetsko-varnost-2/
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://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/
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-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


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-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/
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/


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-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/
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/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Statusno preoblikovanje družb

Prenos lastništva

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

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

https://www.podjetniskisklad.si/revav-11-vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb/
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/vav-13-vavcer-za-prenos-lastnistva/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Dvig digitalnih kompetenc

https://www.podjetniskisklad.si/revav-2-vavcer-za-patente-modele-znamke/
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-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-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-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/


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

Mikroposojila

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://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
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro


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/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
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe namenjene izvajanju nadstandardnih zahtev na
področju zaščite rejnih živali

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Predelava, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva/
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/25-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-ureditvi-distribucijskih-centrov-in-zbirnih-centrov-za-zivali/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/25-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-ureditvi-distribucijskih-centrov-in-zbirnih-centrov-za-zivali/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/8-javni-razpis-za-podukrep-4-2/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/8-javni-razpis-za-podukrep-4-2/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz
kmetijstva

Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja

Naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih 
gospodarstvih

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Zatiranje varoje v ekološkem čebelarstvu

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/
https://www.podjetniski-portal.si/razpisi/javni-razpis-za-dodelitev-podpore-za-vzdrzevanje-cebelnjakov-za-prenos-znanja-v-cebelarstvu-v-programskem-letu-2022-2022-07-01
https://www.podjetniski-portal.si/razpisi/javni-razpis-za-dodelitev-podpore-za-vzdrzevanje-cebelnjakov-za-prenos-znanja-v-cebelarstvu-v-programskem-letu-2022-2022-07-01
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/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/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-ukrep-sofinanciranje-zdravil-dovoljenih-v-ekoloskem-cebelarstvu-za-zatiranje-varoje-v-programskem-letu-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-ukrep-sofinanciranje-zdravil-dovoljenih-v-ekoloskem-cebelarstvu-za-zatiranje-varoje-v-programskem-letu-2022/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 
prodajne dvorane in zavetja

Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj 
kmetijskih proizvodov – naložbe, namenjene krožnemu 
gospodarstvu

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/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/
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/
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/


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



SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 2023-2027

Več 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru
postopka celovite presoje vplivov začenjajo z javno razgrnitvijo
osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske
politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo
sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za
Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter
predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za
Slovenijo.

Javna razgrnitev bo trajala od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 
2022.

Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Strateškega načrta skupne 
kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo.

https://www.gov.si/novice/2022-07-11-javna-razgrnitev-okoljskega-porocila-in-strateskega-nacrta-skupne-kmetijske-politike-2023-2027-za-slovenijo/
https://www.gov.si/novice/2022-07-11-javna-razgrnitev-okoljskega-porocila-in-strateskega-nacrta-skupne-kmetijske-politike-2023-2027-za-slovenijo/


Evropska komisija je objavila seznam 20 zmagovalcev prvega
razpisa novega evropskega Bauhausa, namenjenega lokalnim
projektom preobrazbe, ki jih vodijo male in srednje velike občine.

Med zmagovalci je tudi slovenski projekt Občine Ravne na
Koroškem, kjer so si zamislili muzejsko območje starega železarstva
preoblikovati v sodobno mestno središče za prebivalce in
obiskovalce, pri tem pa uporabiti industrijsko kulturno dediščino
mesta kot ključen element njegove kulturne in gospodarske
preobrazbe.

NEW EUROPEAN BAUHAUS 2022

Več 

Med zmagovalci New European Bauhaus tudi projekt 
Občine Ravne na Koroškem!

https://www.ravne.si/objava/655464
https://www.ravne.si/objava/655464


ZA MLADE



Namenjene so štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9.
2021 dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2021 dalje, pri
čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do
vključno 31. 8. 2022, študijski obisk študenta pa najkasneje do
vključno 30. 9. 2022.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno

30. 9. 2022.

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov 
v tujini

Več

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura/za-studijske-obiske-v-tujini/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-tujini
https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura/za-studijske-obiske-v-tujini/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-tujini


Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri
koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju
izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko
skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v
okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno
mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška
partnerstva na področju mladine.

Vodnik za prijavitelje

RAZPIS ERASMUS + za leto 2022

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov
za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje,
mladino in šport Erasmus+ za leto 2022. V okviru
tokratnega razpisa je na voljo skoraj 3,9 milijarde evrov.

Več

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_sl.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_sl.pdf
https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2022/#prijava
https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2022/#prijava


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


Projekt Karierni Plac - Karierni center za mlade je namenjen
pomoči in podpori mladim, da bi jim olajšali izbiro, jih opolnomočili
ter zmanjšali stres, ki ga neka tako pomembna življenjska odločitev
prinaša.

S projektnimi aktivnostmi mlade usmerjamo in jim pomagamo
odkriti, česa si v življenju pravzaprav želijo. Navdušujemo jih s
pozitivnimi zgodbami in jim omogočamo prvi stik s trgom dela, saj
lahko spoznavajo poklice in se soočajo z delodajalci.

S tem gospodarstvu omogočamo dostop do kvalitetnih kadrov,
mladim pa dajemo priložnost, da svoje potenciale in talente
razvijajo v Sloveniji.

KARIERNI CENTRI

Karierni center za mlade

Več

https://karierniplac.si/
https://karierniplac.si/


Odločitev o izbiri nadaljnje izobraževalne poti in poklica pomeni
veliko prelomnico v mladostnikovem življenju in hkrati zelo
pomembno vpliva na njegovo nadaljnje življenje.

Obdobje osnovne ali srednje šole je skrajni čas, da se mladostniki
začnejo aktivno ukvarjati s kariernimi odločitvami. Karierni
svetovalci iz štirih partnerskih organizacij šolajočim mladim,
njihovim staršem/skrbnikom in šolskim svetovalnim delavcem šol,
nudijo aktualne informacije glede nadaljevanja izobraževanja in
spoznavanja poklicev.

Z izvajanjem različnih učnih delavnic, dogodkov, s poklicnim
testiranjem in kariernim svetovanjem si učenci in dijaki razvijajo
svoje poklicne interese, tako da spoznavajo sebe, raziskujejo kaj
svet dela potrebuje ter spoznavajo različne poklice.

KARIERNI CENTRI

»VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade«

VečOglejte si

https://www.kariera-mladi.si/
https://www.kariera-mladi.si/
https://www.youtube.com/watch?v=xXDhx0yxECU&ab_channel=V%C5%A1e%C4%8DKAMinGREM
https://www.youtube.com/watch?v=xXDhx0yxECU&ab_channel=V%C5%A1e%C4%8DKAMinGREM


Vabljeni na mednarodni festival glasbe in uprizoritvenih umetnosti
Plavajoči grad – Floating Castle! Dogajanju na plavajočih odrih, grajskih
obzidjih, v dvoranah, med drevesi in drugimi magičnimi prizorišči se
pridružujemo z delavnico na temo trajnostnih usmeritev v zeleno
prihodnost Evropske unije. Bodi z nami!

KDAJ? Četrtek, 4. avgust 2022, od 11. do 17. ure.

KJE? Stari trg pri Ložu, v parku pri gradu Snežnik.

KAJ? Interaktivne delavnice, sproščene razprave o okoljskih temah, 
pogovor z županom, zelena igra ugibanja pojmov in ostale aktivnosti.

EVROPSKO LETO MLADIH 2022

Zaplavajmo v trajnostno in zeleno Evropo -
Evropsko leto mladih na Starem trgu pri Ložu

Več

https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/3860_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/3860_en


Evropsko leto mladih bomo praznovali tudi na največjem poletnem
kulturnem festivalu v širši gorenjski regiji! Dogodkom z dodano vrednostjo
na odrih, ulicah in nepričakovanih lokacijah se pridružujemo z delavnicami
na temo trajnostnih usmeritev v zeleno prihodnost Evropske unije.

Pridruži se nam v središču Kamnika, kjer te na zeleni točki čakajo
interaktivne delavnice in poziv k ambasadorstvu trajnostne in zelene
Evrope.

KDAJ? Sobota, 6. avgust 2022, ob 18.00.

KJE? Kamnik, festival Kamfest, v bližini glavnega odra.

KAJ? Interaktivne delavnice, sproščene razprave o okoljskih temah, zelena 
igra ugibanja pojmov in ostale aktivnosti.

EVROPSKO LETO MLADIH 2022

Evropsko leto mladih v Kamniku: Zelena točka 
Evrope prihodnosti

Več

https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/3880?fbclid=IwAR3D6M2AjrBh8-fwUp3XVY2KiLzlC0pKza2vi286P6ZIBJOuDymHeUjWH3A
https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/3880?fbclid=IwAR3D6M2AjrBh8-fwUp3XVY2KiLzlC0pKza2vi286P6ZIBJOuDymHeUjWH3A


IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



Najbolj znana tradicionalna zagorska jed – štruklji so blazinice iz
vlečenega testa z nadevom iz svežega kravjega sira, kisle smetane
in jajc. Lahko so kuhani, pečeni, zapečeni, slani ali sladki.
Zagorskim štrukljem v čast vsako leto poteka prireditev Štruklijada.

Letošnja Štruklijada se je odvila v začetku julija na Bedekovčanskih
jezerih na Hrvaškem. Vabljeni prihodnje leto!

Projekt poteka v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 in je sofinanciran s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

ŠTRUKLIJADA

Več
Oglejte si

https://visitzagorje.hr/events/struklijada/?fbclid=IwAR2vN82GlKyZAvMEd0YPponoRvheTE9ECzTRXuvRMiJUAYkREE4QynO4-Gk
https://visitzagorje.hr/events/struklijada/?fbclid=IwAR2vN82GlKyZAvMEd0YPponoRvheTE9ECzTRXuvRMiJUAYkREE4QynO4-Gk
https://www.youtube.com/watch?v=BegJ0LxJ4RE&ab_channel=VisitZagorje
https://www.youtube.com/watch?v=BegJ0LxJ4RE&ab_channel=VisitZagorje


Kolesarjenje po Slovenskih goricah zna biti zabavno in hkrati
poučno. Ob športni aktivnosti lahko spoznavamo turistične
znamenitosti tamkajšnjih krajev.

Poleg cerkve Sv. Andreja v Vitomarcih je bila leta 2010 posajena
potomka več kot 400 let stare žlahtne vinske trte na svetu (Stare
trte z Lenta v Mariboru), sorte modra kavčina ali žametna črnina.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za razvoj podeželja, v
okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020.

Vljudno vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Kolesarjenje po Slovenskih goricah

Več

https://www.sv-andraz.si/objava/59913?fbclid=IwAR3GuHVqVR-BZy0sjeXHAn87MsFE-YGTEhG5ZFOn_SYLFtlMOBb0WbgC7SI
https://www.sv-andraz.si/objava/59913?fbclid=IwAR3GuHVqVR-BZy0sjeXHAn87MsFE-YGTEhG5ZFOn_SYLFtlMOBb0WbgC7SI


Pred nami so vroči dnevi in v poletnih mesecih se radi odpravimo
na slovensko Obalo.

Spoznajte tradicije, ki so nastajale stotine let, odkrijte najlepše
skrivnosti Portoroža, uživajte v okusnih domačih izdelkih in
avtohtonih živilih, kot so maroni, gurmanske olive, vina, ribe in
morski plodovi, tartufi ali siri.

Spoznajte zgodbo o vinu, pojdite na potovanje, ki si ga boste
zapomnili za večno!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Zgodba o vinu

Več

https://www.feel-taste.info/si/potopisi/zgodba-o-vinu/?fbclid=IwAR3EH2u2R6An2PuJlAwDHStV3P_aEvgWRLGA5H7h_Tn97uttYcN6UymDXgY
https://www.feel-taste.info/si/potopisi/zgodba-o-vinu/?fbclid=IwAR3EH2u2R6An2PuJlAwDHStV3P_aEvgWRLGA5H7h_Tn97uttYcN6UymDXgY


Ste si že ogledali ormoški grad, katerega so začeli graditi okoli leta
1278?

V grajskih prostorih se skriva unikatna in edinstvena Grajska
kavarniška popravljalnica, edina v Sloveniji, ki združuje preteklost,
sedanjost in nas popelje v prihodnost.

K druženju se vedno prileže dobra domača kava, ki si jo v čarobnih
peščenih kopelih grajske popravljalnice skuhate sami. Izberete si
tudi staromodno skodelico, ki jo po uporabi odnesete s seboj
domov.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Grajska kavarniška popravljalnica

Več

https://bistra.si/2sokrog/promo-video?fbclid=IwAR0czj4vh-Htq_YRsNear3Oj1p-jHPRPZtIObkz8CZ9km17NQfwHSbMsqms
https://bistra.si/2sokrog/promo-video?fbclid=IwAR0czj4vh-Htq_YRsNear3Oj1p-jHPRPZtIObkz8CZ9km17NQfwHSbMsqms


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/
https://www.interregeurope.eu/


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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 Arhiv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
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 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 New European Bauhaus

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus

 Sergeja Kariž 
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