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VABILO na delavnico 
»Aktualni in planirani javni razpisi« 

 

Spoštovani, 
 
V okviru točke SPOT svetovanje Posavje organiziramo in vabimo na aktualno delavnico na tematiko 
»Aktualni in planirani javni razpisi za gospodarstvo, predvsem za MSP-je«, ki bo potekala v virtualni 
(spletni) obliki   
 

v četrtek, 14. aprila 2022, ob 13. uri 
 
Vsebina:  
Možnosti črpanja finančnih sredstev preko javnih razpisov so številna, veliko je tudi nepovratnih sredstev in do katerih 
so upravičenci MSP-ji (mikro, mala in srednje velika podjetja). Po načrtu za okrevanje in odpornost bodo letos objavljeni 
številni razpisi, katerih črpanje se bo zaključilo v letu 2026.  Prvi razpisi so že bili objavljeni,  v marcu je bil objavljen tudi 
razpis za začetne investicije na obmejnih problemskih območjih (spada tudi Občina Kostanjevica na Krki, Občina 
Brežice), do katerega dostopate lahko tudi MSP-ji.  Na seminarju vam bomo predstavili aktualne in planirane javne 
razpise, namenjene predvsem krepitvi produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti gospodarstva. 
 
Tema:  

- Predstavitev Načrta za okrevanje in odpornost 
- Aktualni javni razpisi za gospodarstvo, predvsem namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem 

(krajša predstavitev razpisov v smislu, kdo so upravičenci, višina sredstev, pogoji prijave, roki 
prijave…) 

- Razpisi namenjeni za problemska območja (tudi problemska obmejna območja) 
- Planirani razpisi letošnjega leta 
- Vprašanja in odgovori 

 
Predavateljica: Sibil Klančar, vodja službe za razvojna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 
DODATNA PRESTAVITEV – LCA VAVČER: 
Po končani delavnici bo potekala krajša predstavitev LCA VAVČER-ja. Gre za predstavitev LCA analize, zakaj 
podjetja potrebujejo LCA, kakšne so koristi LCA. LCA analiza življenjskega cikla je: analiza življenjskega cikla je 
metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov na okolje izdelka v vseh fazah njegovega življenjskega cikla, 
običajne faze vključujejo ekstrakcijo surovin, predelavo materiala, proizvodnjo, distribucijo, uporabo in scenarij 
izteka življenjske dobe.  Predstavitev bo izvedla: izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman.  

 
Udeležba na delavnici je brezplačna in dostopna vsem, ki se boste na delavnico prijavili, prvenstveno je namenjena 
MSP-jem.  
 

Delavnica bo izvedena v virtualni obliki, zato prosimo udeležence k OBVEZNI elektronski 
prijavi preko e-pošte, ki jo pošljete na naslov: janja.starc@ozs.si in posavska.gz@gzs.si 
Prijave sprejemamo do vključno torka, 12. aprila 2022.  
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Vsi prijavljeni boste po e-pošti prejeli link – povezavo na spletno delavnico preko katere se boste delavnici 
priključili (pridružili). Sodelovanje na delavnici, kot poslušalec je enostavno za to potrebujete le 
računalnik z zvočnikom in internetno povezavo.  
 
Vljudno vabljeni in dobrodošli! 
 

 
OOZ Krško: 

    Janja Starc, l. r. 
 


