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Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije!

S potrditvijo nove sestave vlade v Državnem zboru RS se je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko (SVRK) preoblikovala v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki je dobilo tudi
področje regionalnega razvoja. Kot minister za kohezijo in regionalni razvoj je zaprisegel dr. Aleksander
Jevšek, ki je od sredine leta 2022 vodil SVRK.

Novo ministrstvo je prevzelo vse naloge nekdanje Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
ter področje regionalnega razvoja, ki je bilo pred tem na gospodarskem ministrstvu. V novem
ministrstvu se bosta oblikovala dva direktorata, za kohezijo in regionalni razvoj. Državnem sekretarju
mag. Marku Koprivcu, ki je že do sedaj pokrival področje kohezije, se je na ministrstvu pridružila
državna sekretarka Andreja Katič, ki je pristojna za področje regionalnega razvoja.

Nova državna sekretarka Andreja Katič je ob tem poudarila: „Z združitvijo kohezijske politike in
regionalnega razvoja bomo uspešneje zasledovali skupni cilj obeh področij, pospešeno rast manj
razvitih regij, da se približajo razvitejšim, ter razvitejših regij, da nadaljujejo svoje uspešne zgodbe.“

Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije



ODLOČITVE O PODPORI



SPODBUJAMO DIGITALNI RAZVOJ 

ZA INFORMACIJSKO 

KOMUNIKACIJSKO 

TEHNOLOGIJO ZA 

VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Evropska sredstva 
iz virov REACT EU

V okviru javnega razpisa bo mogoč nakup strojne informacijsko
komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) ter nakup ali najem
programske IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške
študijske programe, za vzpostavitev sodobnih učilnic. S tem se bo na
omenjenih visokošolskih zavodih vzpostavilo simulacijsko učno okolje
ter takšno učno okolje, ki bo omogočalo kvalitetno didaktično
uporabo IKT v pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT
za poučevanje. Na ta način bo študentom omogočen dostop do
znanja, s čimer se bodo tako blažile posledice pandemije covida-19.

Odobrili smo 1,19 milijona evrov evropskih sredstev za javni razpis »REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za visokošolske zavode, ki izvajajo
pedagoške študijske programe II«.

Za javni razpis v skupni vrednosti 1,4 milijona evrov Evropski sklad
za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeva 1,19 milijona evrov.

Javni razpis je dostopen

https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/evropska-sredstva-za-informacijsko-komunikacijsko-tehnologijo-za-visokosolske-zavode-ki-izvajajo-pedagoske-studijske-programe/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/react-eu-ikt-za-visokosolske-zavode-ki-izvajajo-pedagoske-studijske-programe/


SPODBUJAMO ENERGETSKO PRENOVO

ZA ENERGETSKO 

PRENOVO ŠOL V 

KRANJU IN IZOLI

Evropska sredstva

Upravičenec preko konzorcijske pogodbe, Šolski center Kranj, bo v okviru
projekta energetsko prenovil in obnovil objekt B Srednje ekonomske
storitvene in gradbene šole Kranj ter objekt Srednje šole Izola.

Za šolo v Kranju projekt predvideva zamenjavo radiatorjev, vgradnjo
termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema. Sanirana bo
tudi toplotna postaja za gretje sanitarne tople vode, posodobljena
razsvetljava ter urejeno prezračevanje v telovadnici in učilnicah.

Na stavbi Srednje šole Izola bo v okviru projekta izvedena toplotna
izolacija fasade, vgrajena bo toplotna izolacija stropa proti strehi,
zamenjana bodo okna z žaluzijami. Poleg tega bodo zamenjani radiatorji,
vgrajeni termostatski ventili, izvedeno bo hidravlično uravnoteženje
sistema. Sanacije bo deležna kotlovnica, vgrajeni bodo konvektorji ter
toplotna črpalka za hlajenje in ogrevanje. Obenem bodo posodobljene
elektro instalacije, razsvetljava in klimatizacija.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 775.000 evrov evropskih sredstev za projekt »Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in
gradbene šole Kranj – objekt B in Srednje šole Izola«.

https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/evropska-sredstva-za-energetsko-prenovo-sol-v-kranju-in-izoli/


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za 
predložitev projektov

Podpora podjetjem pri 
trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja

Spodbujanje večje 
predelave lesa 

Javni razpis za izdajo 
predstavitvenih katalogov 
v tujih jezikih

INTERREG OBMOČJE ALP: 
Projekti „Classic projects“

Sredstva za vzorčne prevode 
del slovenskih avtorjev v tujih 
jezikih

http://www.si-at.eu/2127/sl/javni-razpis/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
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
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=582&cHash=3d189c6de8803b8d080b0c6a25aa6d5a
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=584&cHash=b09bc3042016297d8d7b656351c13168


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda

Vavčer za digitalni 
marketing za socialna 
podjetja

REACT EU: Informacijsko 
komunikacijska tehnologija 
za visokošolske zavode

Ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetja

Prilagoditev Javnih 
raziskovalnih organizacij 
in CTK za delo po načelih 
odprte znanosti

Vlaganja v javno in skupno 
turistično infrastrukturo in 
naravne znamenitosti

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/react-eu-ikt-za-visokosolske-zavode-ki-izvajajo-pedagoske-studijske-programe/
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/prilagoditev-javnih-raziskovalnih-organizacij-in-centralne-tehniske-knjiznice-univerze-v-ljubljani-za-delo-po-nacelih-odprte-znanosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-javno-in-skupno-turisticno-infrastrukturo-in-naravne-znamenitosti-v-turisticnih-destinacijah/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Podpora za pilotne projekte, 
razvoj novih proizvodov, 
procesov, tehnologij

Sofinanciranje nadgradnje 
tehničnih stavbnih sistemov

Mikroposojila za MSP

Izplačilo enkratnega 
finančnega prispevka k 
stroškom priprave in prijave 
projektov – Obzorje Evropa

Izbor kulturnih projektov na 
področju mobilnosti v tujini

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/5-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-nadgradnje-tehnicnih-stavbnih-sistemov-noo-tss-2022/
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=528&cHash=2485994e77e7018c7ad3df42250a7d2e
http://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/22/razpis-obzorje-2022.asp


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Gradnja namakalnih 
sistemov, ki so namenjeni 
več uporabnikom

Produktivne naložbe v 
klasično akvakulturoZdravje in varnost

Podpora za naložbe v 
predelavo, trženje in razvoj 
kmetijskih proizvodov

Sofinanciranje energetske 
prenove večstanovanjskih 
stavb v javni lasti

Sofinanciranje gradnje objektov 
za zagotovitev varnega okolja 
bivanja za osebe, ki so odvisne 
od pomoči drugih

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-gradnja-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-produktivne-nalozbe-v-klasicno-akvakulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/tretji-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/10-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-lasti-noo-vssvjl-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jadodaj-javna-objava/


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

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Dvig digitalnih kompetenc

Prenos lastništva

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-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/
https://www.podjetniskisklad.si/vav-13-vavcer-za-prenos-lastnistva/


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

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


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Financiranje projektov urbanega razvoja 
za podjetja

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

Mikroposojila za MSP 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
https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19


ODPRTI RAZPISI

Izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom 
priprave in prijave projektov okvirnega programa za 
raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa

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

http://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/22/razpis-obzorje-2022.asp
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Izvedba agromelioracij na komasacijskih 
območjih

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-4-3-izvedba-agromelioracij/


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



V Narodni galeriji je potekala slovesnost ob potrditvi Programa evropske
kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Minister za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek, čigar ministrstvo je
pripravilo in uskladilo program, se je za opravljeno delo zahvalil sodelujočim
v Sloveniji in Evropski komisiji ter poudaril odgovornost vseh za čim boljše
izvajanje programa.

Z novim finančnim obdobjem je na voljo novo enotno spletno mesto
evropskasredstva.si. Tu so vam na voljo vse informacije o priložnostih
evropskega financiranja na enem mestu.

Nadaljujemo tradicijo širjenja dobrih zgodb in priložnosti, ki jih nudijo
evropska sredstva, zato smo FB profil EU Skladi skladno z imenom nove
spletne strani uradno preimenovali v Evropska sredstva.

Vabljeni k obisku!

SLAVNOSTNA POTRDITEV PROGRAMA EKP 2021-2027

Več

https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/slovesno-potrjen-program-evropske-kohezijske-politike-2021-2027-v-sloveniji/


20. in 21. januarja je potekal sejem izobraževanja in poklicev Informativa na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

SEJEM INFORMATIVA

Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes največji vseslovenski
predinformativni dan, ki se odvija štiri tedne pred uradnimi informativnimi
dnevi (17. in 18. februar) in tako na enem mestu predstavi pregled
izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih
šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in
usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Na stojnici Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo
podajali mladim koristne informacije o evropskih sredstvih, ki jih
namenjamo za izobraževanje in poklicno pot. Za popestritev smo pripravili
kolo sreče in z malce sreče so obiskovalci prejeli zanimive nagrade.



Tudi na področju notranjih zadev so v programskem obdobju 2021-2027
predvidena številna področja, kjer lahko iz evropskih sredstev izkoristimo
priložnosti pri reševanju problematike migrantov, notranje varnosti ter
vizumsko politiko.

Slovenija ima skupaj z nacionalnim sofinanciranjem za izvajanje programa
Sklada za azil, migracije in vključevanje na voljo 55,4 milijona evrov:
 38,65% za skupni evropski azilni sistem,
 34,61% za zakonite migracije in vključevanje in 22,20% za izvajanje

učinkovite politike vračanja.

Za izvajanje programa Sklada za notranjo varnost je namenjenih 34,1
milijona evrov:
 18,38 % za boljšo izmenjavo informacij,
 31,54% za krepitev čezmejnega policijskega sodelovanja ter 45,68% za

izvajanje aktivnosti preprečevanja gospodarske, ekološke, kibernetske in
čezmejne kriminalitete.

Za Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko
politiko je na voljo 137,5 milijona evrov. Za trdno in učinkovito evropsko
integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah je Slovenija namenila
85,30% in 10,02% skupni vizumski politiki.

SKLADI EU S PODROČJA NOTRANJIH ZADEV

Več

https://evropskasredstva.si/skladi-eu-s-podrocja-notranjih-zadev/


Dom starejših Šentjur je vzpostavil Hišo Gustav, ki združuje enoti za
dnevni center in začasne namestitve starejših od 65 let. V dnevnem
centru je na voljo 8 mest in v začasnih namestitvah 10 mest. Obe
storitvi sta velika pridobitev za Občino Šentjur in Občino Dobje.

Hiša Gustav je začetku novembra 2022 na široko odprla svoja vrata in
sprejela prve uporabnike. V prizidku sta enoti za namen zagotavljanja
dnevnih oblik varstva začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.
Dnevni center je sodobna oblika pomoči vsem starejšim, ki živijo doma
in si želijo nekaj ur dnevno preživeti v družbi ali potrebujejo občasno
pomoč in pozornost, morda že težje skrbijo zase in jim hišna ter
gospodinjska opravila vzamejo preveč moči in energije. Starejšim je s
pomočjo dnevnih aktivnosti v dnevnem centru omogočeno, da čim dlje
ostanejo v domačem okolju, vendar vpeti v druženje z drugimi ljudmi.
Dnevni center je odprt vse delovne dni od ponedeljka do petka.

Projekt je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

HIŠA GUSTAV

Več

Oglejte si

Vir: Hiša Gustav

https://www.dom-starejsih-sentjur.si/hisa-gustav/
https://youtu.be/-Wk5uECjxl4


V neposredni bližini Doma starejših občanov Trebnje so zgrajeni novi
prostori dnevnega centra za starejše, ki je 11. novembra 2022 odprl svoja
vrata novim uporabnikom sodobne oblike pomoči starejšim. V dnevnem
centru uporabnikom nudijo programe za aktivno preživljanje časa,
sprostitvene delavnice, redne gibalne aktivnosti, aktivnosti
vseživljenjskega učenja, prostočasne aktivnosti, kulturne in umetniške
delavnice.

Cilj dnevnega centra je zagotovitev potrebnih prostorskih zmogljivosti
za izvajanje dnevnega varstva s skladnostjo in kontekstom prehoda iz
institucionalnih na skupnostne oblike storitev v lokalnem okolju.

Program je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

DNEVNI CENTER DSO TREBNJE

Več

Vir: DSO Trebnje

https://www.dso-trebnje.si/dnevni-center/


IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



Projekt GeoKarst je pripomogel k vzpostavitvi čezmejnega
geoparka na Krasu. Glavni namen je prispevati k tesnejšemu
sodelovanju in večji usklajenosti med državama na področju
upravljanja območja, zagotavljanja učinkovitejšega varstva virov,
trajnostnega razvoja in krepitve konkurenčnosti.

Projekt je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg
Italia–Slovenija.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

GeoKarst

Več

Vir: FB GeoKarst

Oglejte si

http://www.si-hu.eu/garden/?fbclid=IwAR0BTCw9J0ym-7kQ1h5JeIRZ5F0jW9nmgTYmZ306RurbOf0XGljoKw5AmDg
https://www.facebook.com/EUSredstva/videos/1138001850235031


Z mrežo parkov pravljic TELE-KA-LAND želimo na slovensko-
madžarsko obmejno območje privabiti družine z majhnimi otroki.
Obiščite pravljične parke v madžarskih in slovenskih naseljih
Nagyrécse, Magyarszerdahely, Dobrovnik in Moravske Toplice.

Če še niste spoznali naših krajev, vabljeni, da obiščete pravljične
parke TELE-KA-LAND z okolico in si na večdnevnem izletu
zagotovite čudovito izkušnjo čezmejnega območja pravljičnih
doživetij in brezmejnih pustolovščin.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Slovenija -
Madžarska.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Tele-ka-land

Več

Vir: si-hu.eu

Oglejte si

http://www.si-hu.eu/tele-ka-land/
https://www.facebook.com/EUSredstva/videos/1584159088699111


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

Norveški finančni mehanizem in 
Finančni mehanizem EGP 2014–2020

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
https://www.norwaygrants.si/


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


AVTORJI FOTOGRAFIJ
 Reuters/File photo

 Pixabay

 Arhiv SVRK, Polona Avanzo, Klemen Razinger

 Stock.adobe.com

 Slovenia.info  (Jošt Gantar, Aleš Fevžer)

 iStock

 Freepik.com

 FB profil Slovenian Consulate South Australia (Visit Kranj)

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus

 Sergeja Kariž 
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