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Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije!

Ker fotografije povedo več kot tisoč besed, smo za vas izbrali nekaj utrinkov dogajanja na Ministrstvu za
kohezijo in regionalni razvoj iz letošnjega februarja. V nadaljevanju pa najdete številne aktualne razpise
in drugo zanimivo vsebino s področja evropske kohezijske politike.

Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander
Jevšek je na delovni večerji gostil evropskega komisarja
za delovna mesta in socialne pravice Nicolasa Schmita.

Minister je na vljudnostnem obisku sprejel
veleposlanico Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler.

Državni sekretar mag. Marko Koprivc s 
sodelavci se je sestal s predstavniki 
sindikalnih central.



Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon sta se v Novi
Gorici srečala s tamkajšnjim županom Samom Turelom, predstavniki
krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje EZTS GO in Javnega zavoda GO! 2025.
Srečanja se je udeležila tudi državna sekretarka za regionalni razvoj
Andreja Katič.

Minister dr. Aleksander Jevšek in
državna sekretarka Andreja Katič
sta se med drugim udeležila
konstitutivne seje sveta Ljubljanske
regije, ki je potekala na Magistratu
v Ljubljani.

Državni sekretar mag. Marko
Koprivc se je udeležil uvodnega
sestanka projekta strateškega
pomena „ADRIONCYCLETOUR“.



ODLOČITVE O PODPORI



SPODBUJAMO ENERGETSKE PRENOVE 

ZA CELOVITO ENERGETSKO 

PRENOVO IN REKONSTRUKCIJO 

ENEGA IZMED OBJEKTOV 

VOJAŠNICE V POSTOJNI

Evropska sredstva

Ministrstvo za obrambo (MORS) bo v okviru projekta rekonstruiralo,
dozidalo in energetsko prenovilo stavbo 3, ki je del Vojašnice barona
Andreja Čehovina v Postojni. Predvidoma bo prenovljenih skoraj
1.100 m² tlorisne površine. Natančneje, omenjeno ministrstvo bo
izvedlo izolacijo fasade, tlakov in strehe ter zamenjalo strešno kritino.
Poleg tega bo med drugim zamenjalo stavbno pohištvo, uvedlo
prezračevanje z rekuperacijo in centralni nadzorni sistem, prenovilo
toplotno postajo in vgradilo varčno razsvetljavo. S tem bo MORS s
podporo evropskih sredstev zagotovil optimalne prostorske možnosti
za delovanje oziroma usposabljanje in namestitev enot do velikosti
bataljona.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo dobrih 183 tisoč evrov za projekt
»Celovita energetska prenova in rekonstrukcija objekta 3 v Vojašnici BAČ«.

Za projekt v skupni vrednosti 2.075.544,38 evra bo Kohezijski sklad
prispeval 183.900,27 evra.

https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/vsi-mediji/evropska-sredstva-za-celovito-energetsko-prenovo-in-rekonstrukcijo-enega-izmed-objektov-vojasnice-v-postojni/


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za 
predložitev projektov

Podpora podjetjem pri 
trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja

Spodbujanje večje 
predelave lesa 

Izredna začasna podpora 
kmetom ter MSP, ki jih je vpliv 
ruske invazije na Ukrajino še 
posebej prizadel

INTERREG OBMOČJE ALP: 
Projekti „Classic projects“

Sredstva za izdajo prevodov 
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.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-izredna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-vpliv-ruske-invazije-na-ukrajino-se-posebej-prizadel-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020-za-nosilce-kmetijskih-gospodarstev/
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=585&cHash=1d64d263d9ab929ec557a3d1aad4831a


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda

REACT EU: Informacijsko 
komunikacijska tehnologija 
za visokošolske zavode

Ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetja

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.gov.si/zbirke/javne-objave/sesti/
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

Sofinanciranje nadgradnje 
tehničnih stavbnih sistemovMikroposojila za MSP

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

Izbor kulturnih projektov na 
področju mobilnosti v tujini

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

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/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
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

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/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

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-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



Letos bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj z ukrepi tudi
iz namenskega premoženja izvajalskih organizacij in SID banke
gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 634,4 milijona evrov novih
razvojnih spodbud. Od tega bo približno polovica teh sredstev oziroma 304,9
milijona evrov ciljnim skupinam ponudilo ministrstvo skupaj z izvajalskimi
organizacijami iz svojih proračunskih sredstev in evropskih sredstev v
upravljanju ministrstva.

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo naslednjih osem področij:
• nova interventna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske

krize, ki bodo namenjena za investicije in obratna sredstva;
• gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij;
• raziskave in razvoj;
• podjetništvo in internacionalizacija;
• šport;
• spodbujanje lesno predelovalne industrije;
• spodbujanje razvoja turizma;
• krožno gospodarstvo.

RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA IN ŠPORTA 

Več

Vir: gov.si/MGŠT

https://www.gov.si/novice/2023-02-14-letos-6344-milijona-evrov-za-razvoj-gospodarstva-turizma-in-sporta/


Inšpektorat RS za delo je v februarju 2017 začel z
izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte
na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti
posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem
ter svetovanje delodajalcem. Projekt je sofinanciran iz
sredstev Evropskega socialnega sklada.

PROJEKT „ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU”

Projekt promovira mirno reševanje sporov v delovnem
okolju in to tudi izvaja v konkretnih sporih na
delovnem mestu s pomočjo mediacije. Druga aktivnost
projekta pa zajema opolnomočenje delodajalcev po
vsej državi glede njihovih dejanskih obveznosti na
področju varnosti in zdravja delavcev pri delu.

Projektna enota Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD):
„S projektom smo uveljavili inovativen, hiter, uporabnikom prijazen in
učinkovit alternativen način reševanja sporov na delovnem mestu. V šestih
letih smo s pomočjo mediacije pomagali delavcem in delodajalcem razrešiti
spore v nekaj manj kot 200 primerih, pri tem pa smo bili v več kot 80% sporov
uspešni.„

Vir: gov.si/IRSD

Več

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/odpravimo-konflikte-na-delovnem-mestu/


Projekt »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj
in psihosocialnih tveganj pri delu« se je izvajal z namenom, da bi se
zmanjšala pojavnost KMO in PST pri delu ter da bi zmanjšali gospodarske,
socialno-ekonomske in družbene posledice naraščajočega pojava kostno-
mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Republiki Sloveniji.
Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega socialnega
sklada.

Cilji projekta:

• ozaveščanje delavcev, delodajalcev in javnosti o problematiki KMO in PST
pri delu v izbranih dejavnostih;

• možni ukrepi za njihovo preprečevanje in obvladovanje;
• spodbujanje uporabe interaktivnega orodja za preprečevanje KMO in PST

pri delu;
• promocija aktivnosti za preprečevanje in zgodnje odkrivanje dejavnikov

tveganja za KMO in PST v izbranih dejavnostih.

PROJEKT „PKMO”

Na podlagi izsledkov analize pojavnosti najpogostejših KMO
in PST pri delu v gospodarskih in drugih izbranih
dejavnostih je bilo izdelano spletno interaktivno orodje
PKMO s posameznimi vsebinskimi sklopi, ki vsebujejo opis
zdravstvene problematike, etiologijo in epidemiologijo
specifičnih KMO in PST ter tudi ustrezne ergonomske,
psihosocialne in kineziološke ukrepe za zgodnje odkrivanje,
preprečevanje in obvladovanje KMO in PST pri delu.

Vir: NIJZ



IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



Namen projekta Carnivora Dinarica je izboljšanje varstvenega
stanja velikih zveri (evrazijskega risa, volka in medveda) na Natura
2000 območjih Javorniki -Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji
ter območju »Gorski kotar i Sjeverna Lika« na Hrvaškem.

Gre za sklenjeno čezmejno gozdno območje, edinstveno v Srednji
Evropi, kjer je v istem prostoru prisotno še okoli 20 risov, 60 volkov
in 700 medvedov. Ohranjanje njihove dolgoročne prisotnosti je
izjemnega pomena za varovanje biodiverzitete in ekosistemov
čezmejnega prostora Slovenije in Hrvaške, glede na dobro
povezanost in prehodnost tega prostora pa je prav meddržavno
sodelovanje pri tem ključnega pomena.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru programa
Interreg Slovenija - Hrvaška.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

CARNIVORA DINARICA

Več

Vir: dinapivka.si

Oglejte si

https://www.dinapivka.si/projekt/projekt-carnivora-dinarica/
https://www.youtube.com/watch?v=1vRol6VCpfg


S projektom GO In Nature želi Mestna občina Murska Sobota
skupaj s partnerji vzpostaviti mrežo naravi prijaznih in trajnostno
opremljenih točk za doživljanje in interpretacijo narave in naravnih
vrednot v čezmejnem prostoru Slovenije in Madžarske.

Te točke bodo skupaj z razvitimi programi za doživljanje naravnega
okolja predstavljale izhodišče za trajnostno usmerjen turizem v
naravnem okolju.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Slovenija -
Madžarska.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

GO IN NATURE

Več

Vir: si.goinnature.eu

Oglejte si

http://si.goinnature.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=nlUvdotPDwk


Namen projekta Living Castles je ohranjanje in valorizacija
kulturne dediščine gradov/dvorcev na slovenski in hrvaški strani z
razvojem skupne čezmejne turistične ponudbe .

Glavno vodilo projekta je izoblikovanje skupne blagovne znamke
dvorcev in gradov, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in
promociji, z željo, da se doma in v tujini predstavlja kot skupen
turistični produkt po vzoru dvorcev južne Češke in bavarskih gradov.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru programa
Interreg Slovenija - Hrvaška.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

LIVING CASTLES

Več

Vir: www.slovenia.info (avtor: Andrej Tarfila)

Oglejte si

http://www.si-hr.eu/si2/map-2/living-castles/
https://www.youtube.com/watch?v=1-PwZA9iG5c


Cilj projekta Escape je, da obiskovalcem podeželja ponudi
atraktivno čezmejno turistično ponudbo in zaščiti elemente
kulturne in naravne dediščine.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru programa
Interreg Slovenija - Madžarska.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

ESCAPE

Več

Vir: http://escape.project-escape.eu/

Oglejte si

http://escape.project-escape.eu/sl/
https://www.youtube.com/watch?v=EFlEdE3LMt4


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 (Jaka Ivančič – Visit Izola, 
sammyaflanigan )

 Spletna stran Občine Velenje (Albin Inkret)

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus

 Sergeja Kariž 
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