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9 novih razpisov 

Glasovanje za EU projekt, moj projekt 

samo še do 8. maja 

 

Primeri dobrih praks 
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   Označevanje 

»Leta 2015 sem bila brezposelna in sem iskala možnosti, kam bi se lahko vključila, da bi si nabrala več izkušenj,« tako svojo 

zgodbo začenja Polona. Naletela je na program usposabljanja na delovnem mestu, ki ga je sofinanciral Evropski socialni sklad 

in tudi z njegovo pomočjo prišla do zaposlitve.  

 

 

   Označevanje    EU projekt, moj projekt 2017 

Glasuj za najboljši projekt v REGIJI in se poteguj za lepe nagrade 

 

Predlogi projektov, ki ste nam jih poslali do 15. 

marca, so po vašem izboru in ste nam jih poslali iz 

cele Slovenije. Razvrstili smo jih po statističnih 

regijah, zanje pa lahko glasujete do 8. maja 2017. Na 

dan Evrope 9. maja bomo razglasili regijske 

zmagovalce z največ prejetimi glasovi.  

Vsi skupaj se bodo predstavili na dnevih odprtih vrat 

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 9. in 10. junija 2017. 

Uspešni projekti, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost, državljanom pa zaupanje 

v njihovo upravljanje, so naš ključni cilj tudi pri izvajanju evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014–2020. Do leta 2023 ima Slovenija na voljo dobre 3 

milijarde evrov evropskih sredstev, s katerimi smo do sedaj podprli več kot 190 

projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti skoraj 940 milijonov 

evrov, ki imajo skupni cilj: rast in nova delovna mesta. 

 

Kako pa se začenja tvoja EU zgodba? 

Morda dobiš navdih za svojo podjetniško idejo, novo znanje ali 

kakšno drugo koristno informacijo pri glasovanju za enega od 

predlaganih projektov. Gre za odlične zgodbe ljudi, organizacij, 

podjetij in drugih, ki jih podpiramo s sredstvi Evropskega 

socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in 

Kohezijskega sklada. 

 

 

   

KAKO POTEKA GLASOVANJE? 

Vsak dan lahko glasujem za en 

projekt v vsaki regiji. 

V vsaki regiji bo zmagal projekt, ki bo 

dobil največ glasov na naši spletni 

strani. 

In kdo dobi nagrado? 

 Predlagatelji zmagovalnih 

projektov v vsaki regiji, 

 20 izžrebanih glasovalcev, ki 

nam bodo zaupali svoj 

elektronski naslov. 

 

GLASUJ 

 3 x nagradni boni za tek na 

smučeh 

 1 x nagradni bon zip-line 

 1 x nagradni bon za vetrovnik 

 praktični promocijski izdelki 

http://www.eu-skladi.si/
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   Primer dobre prakse  

Večgeneracijski centri so namenjeni predvem 

naslednjim ciljnim skupinam: 

 

1. družinam oziroma osebam z nizko delovno 

intenzivnostjo,  

2. osebam, zlasti otrokom in mladim, ki tvegajo socialno 

izključenost,  

3. starejšim, zlasti tistim iz socialno ogroženih okolij,  

4. družinam, v katerih so bile zaznane slabe starševske 

kompetence,  

5. otrokom in mladim s posebnimi potrebami,  

6. migrantom in begunskim posameznikom ter družinam, 

zlasti otrokom in mladim iz teh družin,  

7. romskim družinam, zlasti otrokom in mladim iz teh 

družin,  

8. enostarševskim družinam,  

9. invalidom. 

Večgeneracijski centri izvajajo naslednje vsebine: 

1. vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, 

opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, 

kulturnih in finančnih kompetenc;  

2.  vsebine, namenjene starejšim (npr. razvijanju potencialov 

starejših, neformalni oskrbi, kakovostno in aktivno staranje, 

zagovorništvo, vseživljenjsko učenje, prenašanje znanj, 

tradicij in vrednot na mlajše generacije);  

3. vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s 

posebnimi potrebami;  

4. vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in 

socialnih veščin;  

5. izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano 

občasno varstvo otrok;  

6. vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega ter 

družinskega oziroma zasebnega življenja;  

7.  organizacija in vodenje skupin za samopomoč;  

8. izobraževalne in praktične delavnice (npr. delavnice za 

dvig zdravstvene pismenosti, delavnice predstavitve različnih 

kultur, kuharske delavnice);  

9. vsebine za razvoj pismenosti (npr. ustvarjalne delavnice 

branja in pisanja, delavnice razvoja besednega zaklada, 

ustvarjalne delavnice ilustriranja, delavnice razvoja digitalne 

pismenosti). 

S pomočjo evropskih sredstev je v Sloveniji letos vrata 

odprlo 15 večgeneracijskih centrov. 

Večgeneracijski center je osrednji prostor zbiranja v 

lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in 

širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih 

oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih 

obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti 

večgeneracijskega centra so preventivne narave in so 

namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih 

skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. 

V okviru večgeneracijskega centra se izvajajo številne 

dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, 

izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem 

povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in 

brezplačna. 

 

Večgeneracijski centri 

 

http://www.eu-skladi.si/
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Večgeneracijski centri delujejo na različnih lokacijah, 

aktivnosti pa izvajajo različni partnerji, pri čemer sodeluje 

tudi veliko občin, ki so prepoznale v projektu pozitivne 

učinke.  

 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2017–30. 9. 2017 

 

Vrednost projekta: 8.625.000 evrov 

ESS prispevek: 6.900.000 evrov 

Vse informacije in programi delavnic so objavljeni na 

spletnih straneh in socialnih omrežjih, kjer lahko poiščete 

vse povezave na zemljevidu. 

 

Lepo vabljeni na katero izmed delavnic širom po Sloveniji! 

Foto: arhiv upravičenca 

Še nekaj utrinkov iz različnih 

delavnic večgeneracijskih centrov… 

  

 

Večgeneracijski centri 

 

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


 

 

 

 

 

 
»STIČIŠČE« 

 

Za vsebinsko zaokrožitev kulturno-turističnega produkta 

romske kulinarike, poimenovane Kamenci z okusom…, so bili v 

okviru projekta razviti prototipi keramičnih izdelkov  (z  

elementi dediščine in v skladu s sodobnimi oblikovalskimi 

trendi), v katerih se bo obiskovalcem naselja servirala 

inovativna kulinarika romskega naselja Kamenci.  Za 

maloserijsko proizvodnjo keramičnih izdelkov je bila 

nabavljena tudi potrebna oprema (peč za žganje keramike in 

lončarsko vreteno) ter izvedena usposabljanja ciljne romske 

populacije.  Romske ženske pa se v okviru projekta 

usposabljajo za vodenje kratkih kulinaričnih tečajev za 

neromske obiskovalce Kamencev.  Kulinarični tečaji  

(poimenovani: Kamenci s spomladanskim, poletnim in 

jesenskim okusom) bodo vključevali: nabiranje sezonskih zelišč 

in dišavnic v naravi oz. v romskem zeliščnem gaju ter 

usposabljanje tečajnikov/tečajnic za uporabo nabranih zelišč 

in dišavnic pri  pripravi jedi in napitkov. 

 

Projekt »STIČIŠČE« - različnih kultur, narodnosti in 

kreativnih idej predstavlja vsebinsko in kakovostno 

nadgradnjo (med-)kulturne produkcije romskega naselja 

Kamenci, ki se čedalje bolj pozicionira kot atraktivna 

kulturno-turistična točka na zemljevidu Evrope. 

V njegovem okviru potekajo socialne inovacije za razvoj novih 

proizvodov in storitev kot sestavnega dela integralne 

kulturno-turistične ponudbe romske skupnosti Kamenci ter 

usposabljanja romske populacije (za katero je značilna 

multipla ranljivost) za izvajanje konkretnih socialno-

podjetniških medkulturnih in kulturno-turističnih dejavnosti.   
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Okvirna višina sredstev: 119.850,00 EUR 

Več o projektu na naslednji povezavi.  

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

   Primer dobre prakse  

 

Posebna pozornost je v projektu namenjena tudi 

opolnomočenju ključnih kadrov romskih NVO za socialne 

inovacije in socialno podjetništvo na področju kulture in 

kulturnega turizma ter usposabljanju mladih romskih 

vodij (načrten razvoj kadrov - naslednikov starejših vodij).  

 

V romskem naselju Gomilica poteka razvoj inovativne, 

romskemu naselju Kamenci komplementarne, 

medkulturne in  kulturno-turistične ponudbe.  

Z razvojem nove, inovativne romske (med-)kulturne in  

kulturno-turistične ponudbe z elementi atraktivnosti, 

doživetij in izkušenj drugačnosti ter spoštovanju tujih in 

potrjevanju lastne identitete bo projekt prispeval  k 

obogatitvi kulturno-turistične ponudbe multikulturnega 

območja Pomurja, po drugi strani pa tudi k družbeni 

kohezivnosti in dvigu socialnega kapitala najbolj ranljivih 

družbenih skupin.   

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.sticisce-kamenci.si/
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 Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
  Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju 

naložbe s sredstvi EU in Republike Slovenije 
 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo 

podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 

 Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 
 

 

 

 Logotipi in Priročnik celostne grafične podobe 
 Primeri plakatov in Navodila za njihovo uporabo (verzija plakatov v wordu) 

 PPT predloga za predstavitev 3-4 in PPT predloga za predstavitev 16-9 
 Predstavitveni video celostne grafične podobe 2014-2020 

 

 

Logotipi, priročniki in druge uporabne predloge za evropsko kohezijsko politiko v 

obdobju 2014–2020  

 

NAVODILA evropskih strukturnih in investicijskih skladov za področje obveščanja 

javnosti 

UPORABNO 

   

   Označevanje projektov 2014–2020  

  

Posebnost:  

možne kombinacije iz različnih 

virov financiranja (Evropski 

sklad za regionalni razvoj, 

Evropski kmetijski sklad za 

razvoj podeželja, Evropski 

sklad za pomorstvo in ribištvo) 

 Upoštevanje tistih navodil, 

ki imajo najbolj stroge 

zahteve 

(glede na dosedanjo prakso so 

to navodila Evropskega sklada 

za pomorstvo in ribištvo) 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/tolmacenje-2016-oj.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/tolmacenje-2016-oj.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/logotipi/plakat-template-folder.zip
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/predloge-plakatov-word-splet.zip
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp-materiali/svrk_template_4-3_no-logo.pptx
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp-materiali/svrk_template_16-9_no-logo.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
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mladi do 29. leta starosti 

študenti 

iskalci prve zaposlitve 

študenti vzgoje in izobraževanja 

mladi – ranljive skupine 

mladi podjetniki 

 

Aktualni razpisi za MLADE 
          

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodelitev štipendij za 

deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 

Rok za prijavo: 15. 6. 2017–20. 9. 2017   

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo Spodbude za trajno 

zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo:  od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje do 

31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
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Aktualni razpisi za  

MALA IN SREDNJA PODJETJA 

          
podjetja v vseh fazah razvoja 

podjetja z raziskovalnimi oddelki 

zasebni zavodi 

start-up podjetja 

socialna podjetja 

 
Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na obnovljive vire energije za 

obdobje 2016 do 2020 

Rok za prijavo:  do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 

6. 2018 

Razpisna dokumentacija 
Javni razpis za sofinanciranje aktivne 

udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih 

dogodkih  v tujini v leti 2017 

Rok za prijavo: 2. odpiranje 12. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis DOPOLNJEVANJE SME 

INSTRUMENTA - Faza 1 

Rok za prijavo: drugo odpiranje - 15. 5. 2017, tretje 

odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019  

Razpisna dokumentacija 

Tretji razpis medregionalnega programa 

Interreg Europe 

Rok za prijavo: 30. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov 

pridobitve certifikatov po mednarodnih 

standardih v letu 2017 

Rok za prijavo: 17. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija Javni razpis za sofinanciranje operacij 

gradnje novih manjših objektov za 

proizvodnjo električne energije iz vetrnih 

elektrarn in malih hidroelektrarn 

Rok za prijavo: prvi rok 28. 9. 2017 in drugi rok 26. 1. 2017 

Razpisna dokumentacija 

www.eu-skladi.si 

3. razpis programa Interreg Območje Alp 

Rok za prijavo: 28. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 
Javni razpis spodbude za rast podjetij na 

področju lesa v letu 2017 

Rok za prijavo: 16. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1090/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-27-Javni-razpis-za-sofinanciranje-aktivne-udelezbe-podjetij-na-mednarodnih-poslovnih-dogodkih-v-tujini-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=58
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=58
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=58


 

 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za 
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE 
          

Aktualni razpisi za DELODAJALCE 
          

 

samostojni podjetniki 

lastniki malih in srednjih podjetij 

kadrovski direktorji večjih podjetij 
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zaposleni - starejši od 45 let 

zaposleni - z nizko izobrazbo 

starejši delavci - starejši od 55 let 

brezposelni - predvsem starejši 

ranljive skupine - socialno izključeni delavci, ki 
se morajo prekvalificirati 

 

 

 

Javno povabilo za usposabljanje na 

delovnem mestu 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo Spodbude za trajno 

zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo:  od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje do 

31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
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Aktualni razpisi za NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
          
  

Okoljske NVO 

NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva 

kreativne organizacije 

socialni partnerji 

izobraževalne NVO 

NVO s področja aktivnega državljanstva 

 

 

 

Tretji razpis medregionalnega programa 

Interreg Europe 

Rok za prijavo: 30. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 
Razvoj in izvajanje kratkih programov 
socialne aktivacije 

Rok za prijavo: 15. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 
Dodatni javni razpis za sofinanciranje 

projektov Razvoj in izvajanje dolgih 

programov socialne aktivacije ter 

povezovanje z zaposlitvenimi programi 

Rok za prijavo: 22. 5. 2017 do 9. ure 

Razpisna dokumentacija 

 

Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih 

romskih centrov 

Rok za prijavo: 6. 6. 2017 do 9. ure 

Razpisna dokumentacija 

 

3. razpis programa Interreg Območje Alp 

Rok za prijavo: 28. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1050
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1050
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1050
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1050
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1051
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1051
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1051
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE, 
JAVNE IN DRUGE USTANOVE 
          
Univerze, visokošolski zavodi šole,   

raziskovalne in razvojne organizacije,  

nacionalne, regionalne in lokalne oblasti,  

regionalne in lokalne razvojne agencije,  

tehnološki parki, inkubatorji in druge ustanove 
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Tretji razpis medregionalnega programa 
Interreg Europe 

Rok za prijavo: 30. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje energetske 

prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 

2017 in 2018 

Rok za prijavo: drugi rok 15. 5. 2017, tretji rok 12. 6. 2017, 

četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za Inovativne in prožne oblike 

poučevanja in učenja v pedagoških študijskih 

programih 

Rok za prijavo: 10. 5. 2017 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

 

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za 

posredovanje predloga operacije energetske 

prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 

2017, 2018 in 2019 

Rok za prijavo: 2. rok 19. 6. 2017, 3. rok 21. 8. 2017, 4. rok 

23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za 
posredovanje predloga operacije energetske 
prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti 
države v letih 2017, 2018 in 2019 

Rok za prijavo: 2. rok 19. 6. 2017, 3. rok 21. 8. 2017 in 

skrajni rok 23. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis - Študentski inovativni projekti 

za družbeno korist 2016 – 2018 

Rok za prijavo: 1. rok: 4. 5. 2017 do 14.30 ure; 2. rok: 25. 

10. 2017 do 16. ure 

Razpisna dokumentacija 

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 
Razvoj in izvajanje kratkih programov 
socialne aktivacije 

Rok za prijavo: 15. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

Dodatni javni razpis za sofinanciranje 

projektov Razvoj in izvajanje dolgih 

programov socialne aktivacije ter 

povezovanje z zaposlitvenimi programi 

Rok za prijavo: 22.  5. 2017 do 9. ure 

Razpisna dokumentacija 

 Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih 

romskih centrov 

Rok za prijavo: 6. 6. 2017 do 9. ure 

Razpisna dokumentacija 

 

3. razpis programa Interreg Območje Alp 

Rok za prijavo: 28. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1528
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1050
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1050
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1050
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1050
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1051
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1051
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1051
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
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Napovedi razpisov 
          Napovedi več kot 80 razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

Več nacionalnih in tudi evropskih razpisov je objavljenih na naslednji povezavi. 

 

2. Javni razpis  programov Interreg Mediteran in Interreg Podonavje je dosegljiv na naslednji povezavi.   

 

Aktualni razpisi za KMETE IN 
GOZDARJE 
          nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v 
register 

mladi kmetje 

lastniki gozdov 

agrarne skupnosti 

 

 

 

 

1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za 
odpravo škode in obnovo gozda 

Rok za prijavo:  do objave zaključka na spletnih straneh 

Razpisna dokumentacija 

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev 
gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije 
gozdov iz PRP 2014-2020 

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v predelavo, trženje 
oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 
2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja 

Rok za prijavo: 13. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Naložbe v nakup nove mehanizacije in 

opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 

2014-2020 za leto 2017 

Rok za prijavo: 19. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/javni-razpisi-in-prosta-delovna-mesta
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1292
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
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Namen konference je predstaviti premike na področju krožnega gospodarstva ter jih podpreti s predstavitvami konkretnih 

primerov dobrih praks in povezovanj. Potekala bo v angleščini, zagotovljeno bo tolmačenje v slovenski jezik. Program 

konference in prijave so na voljo na naslednji spletni strani.  

Kdaj: 12. 5. 2017 s pričetkom ob 9.30 

Kje: Hotel Habakuk, Maribor 
 

Organizatorji dogodka so Ministrstvo za okolje in prostor, platforma Circular Change, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 

in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Častno pokroviteljstvo konference je prevzel 

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. 

 

 

 

 

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava na spletni strani 

www.circularchange.com, nakasneje do srede, 3. maja 2017. 

Usposabljanja za mlade 

Namen projekta Inkubator 4.0 je pomagati mladim aktivnim iskalcem zaposlitve med 15 in 29 let pri vključevanju na trg dela. 

Na prvi stopnji se udeležijo 16-urnega usposabljanja z naslovom Moj korak naprej. Z oddajo svoje prve pobude vstopijo v drugo 

stopnjo, kjer jih čaka nabor več deset modulov s skupnim naslovom »Kako preživeti v svetu 4.0?«. Na tretji stopnji pa mladim 

ponujajo prostor v inkubatorju z mentorji iz uspešnih podjetij in priložnostjo za vključitev na trg dela. 

V mesecu maju so načrtovana naslednja usposabljanja: 

 Strži se! 

 Prebudi govorca v sebi! 

 Košarica marketinških orodij 

 Mlad in že mojster financ 

 Kako us.p.eti z s.p. jem? 

Več informacij pa najdete na naslednji povezavi. 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade 

in Kohezijski sklad, je izdala naslednje odločitve o finančni podpori projektom 2014–2020:  

»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. 

Sklop (2. faza)«: za projekt v vrednosti 16,6 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 5,6 milijona evrov. 

Več na povezavi. 

»Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, Univerza na Primorskem«: za projekt v vrednosti 32.000 evrov bo Evropski 

socialni sklad prispeval 26.000 evrov oz. 80 odstotkov. 

Več na povezavi.  

Neposredne potrditve projektov 
          

www.eu-skladi.si 

http://www.circularchange.com/events/conference-2017walking-the-talk-enabling-circular-transformation/
http://www.circularchange.com/
http://inkubator40.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-komunalnih-odpadnih-voda-v-porecju-zgornje-save-in-na-obmocju-kranjskega-in-sorskega-polja
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-mobilnost-studentov-iz-socialno-sibkejsih-okolij-na-primorskem
http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 

 
 

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

 
Aktualne novice o izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki, 

obveščanje o novostih s področja izobraževanja odraslih, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih. 

Več informacij na povezavi. 

 

Portal e-Uprava  

  Enostaven nakup vrednotnice  

 

 Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko 

spleta 

 

 Mobilna eUprava   

 

 

 

Obiščite prenovljen portal eUprava! 

https://e-uprava.gov.si/ 

www.eu-skladi.si 
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Finančni instrumenti – Platforma fi-compass 
 Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj so in za koga so 

namenjeni, si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.  

Nekaj informacij dobite lahko tudi iz predstavitev in povzetkov januarske konference v Ljubljani  na naslednji povezavi.  

Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/. 

 

Evropski portal naložbenih projektov  

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) je spletni portal, kjer lahko javni in zasebni 

nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu. Na voljo je v vseh uradnih 

jezikih EU, torej tudi v slovenščini.  

Več na naslednji povezavi. 

Obvestila – Portali in platforme 
lala Podatkovna platforma za sklade ESI 

Platforma omogoča dostop do podatkov o financiranju in pričakovanih dosežkih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov. Podatki se nanašajo na 533 programov, ki so bili potrjeni do julija 2016. Podatki so prikazani tudi za vsako državo 

posebej.  

Platforma se nahaja na naslednji povezavi. 

Portal Odprti podatki Slovenije 

Na portalu OPSI boste našli vse od podatkov, orodij, do koristnih virov, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne 

aplikacije, oblikovali lastne infografike in drugo. 

https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.eu-skladi.si/
https://vimeo.com/116960592
https://www.fi-compass.eu/event/787/financial-instruments-delivering-esi-funds-seminar-series-member-states-ljubljana-21
https://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://podatki.gov.si/
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Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

 Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče 

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

Vodnik po financiranju EU za začetnike 

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim. 

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, 

predvsem pa pojasni, kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.): 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl. 

Večletni finančni okvir za različne programe 

EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim 

upravičencem,  kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.  

Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko 

ogledate tukaj. 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih 

tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobneje na: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm 

 

Kako združevati evropske strukturne in investicijske sklade (ESI) ter Evropski sklad za 

strateške naložbe (EFSI) 

 
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko objavila smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov (ESI) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Pojasnila oz. praktični nasveti, kako najbolje 

združevati financiranje iz teh skladov, omogočajo nosilcem projektov in lokalnim oblastem, da najbolje izkoristijo oba 

instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zanimiva zlasti za nekatere države ali 

sektorje, kjer strukturni skladi ponujajo velike priložnosti in kjer se sam sklad EFSI do zdaj še ni začel uporabljati v celoti. 

Več na naslednji povezavi.    

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov? 
 1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU 
2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti 
3. Lažji prenos podjetij 
4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev 
5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni 
6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva 
7. Spodbujanje internacionalizacije MSP 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/slovenia/news/2016-0222_zdruzevanje_esi_in_efsi_sl.htm
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/2.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/3.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/4.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/5.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/6.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
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Vodič po javnem naročanju 

 Vodič po javnem naročanju, ki upravi in upravičencem pomaga čim bolje izkoristiti naložbe EU, odslej na voljo tudi v 

slovenskem jeziku.  

Povezava do vodiča po javnem naročanju. 

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja 

  

 

Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in 

posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko 

spletne strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.  

 

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala Interaktivni zemljevid projektov SI-HR in SI-AT 

 
V okviru zemljevidov lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih v okviru Operativnih programov 

Slovenija–Hrvaška in Slovenija–Avstrija 2007–2013, v prihodnje pa bodo objavljeni tudi sofinancirani projekti v okviru 

Programov sodelovanja Slovenija–Hrvaška in Slovenija–Avstrija 2014–2020. 

 Zemljevid regij in občin Slovenije 

 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala zemeljvid 

regij in občin v Republiki Sloveniji v merilu 1:250 000. Zemljevid tako vključuje 

občine, statistične regije in kohezijski regiji. 

Zemljevid je dosegljiv tukaj. 

Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, lahko pošljete svoje podatke na 

natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo poslali po pošti. 

Obvestila – Razno 

Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: objavljena video navodila za 

izpolnjevanje časovnice: https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be in zbirnika regresa za slovenske 

upravičence: https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be 

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače 

  

 

Brošura – Impact and results of Cohesion Policy  

Brošura Impact and results of Cohesion Policy – Benefits from V4 Cohesion Policy to the EU -15 and project examples from V4+ 

je nastala v času predsedovanja Poljske Višegrajski skupini. Brošura predstavlja pozitivne učinke evropske kohezijske politike 

tudi za države članice, ki so glavne plačnice v evropski proračun z namenom zmanjševanja razlik med regijami. V brošuri 

najdete tudi primere dobrih praks, ki še dodatno dokazujejo koristnost evropske kohezijske politike tudi v prihodnosti. 

Povezava do brošure. 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sl.pdf
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://84.39.218.252/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/kohezijske-regije_karta_2016_splet.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf


 

 

 

 

 

 

Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  
 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček 

celostne grafične podobe pa najdete tukaj.  

 Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi. 

Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  
 
Več si lahko preberete tukaj v zimski številki. 
 

 

Objavljeni povzetki projektov čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo, 

Madžarsko in Hrvaško 

 
Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in bogate z zunanjimi 

mejami, izredno pomembno. Rezultati projektov, izvedenih v okviru programov čezmejnega sodelovanja, so vidni kazalec 

pozitivnega vpliva na kakovost življenja in sožitja prebivalcev obmejnega prostora sodelujočih držav.  

Povzetki se nahajajo na spletnih straneh programov pod rubriko projekti: 

  
   
   
  

 

FINA EU TOČKA deluje brezplačno: 

  

 v okviru spletne strani eu-skladi.si 

 brezplačne telefonske številke 080 20 23 in  

 elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,  

 

Od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, so vam za vsa vprašanja na voljo 

sodelavci Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

 

Oddaja Prava ideja 

 

Pričela se je že deveta sezona oddaje Prava ideja! 

Oddaja je na sporedu: 

vsak TOREK ob 21:00 na TV SLO 2. 

Ponovitev oddaje: vsako SREDO popoldne na TV SLO 2. 

 

V oddajo Prava ideja so vključeni tudi prispevki iz področja evropske kohezijske politike. Arhiv oddaj je dosegljiv na naslednji 

povezavi. 

www.eu-skladi.si 
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Obvestila – Razno 

FINA EU TOČKA    

http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag59/mag59_en.pdf
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.255/si2/
mailto:eutocka.svrk@gov.si
https://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.eu-skladi.si/


 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa 

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

Uredila in oblikovala: 

Nataša Rojšek  

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog komuniciranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za komuniciranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere 

dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Želimo vam prijetno branje!  

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014–2020 

 
Aktualne razpise iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja si lahko pogledate tudi na naslednji povezavi. 

E-novice PRePlet  

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak teden izdaja e-novice PRePlet, ki se navezujejo na program razvoja 

podeželja. Vse številke in prijave so dosegljive na naslednji povezavi. 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014–2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114 EUR, če znesku ESPR dodamo še 

sredstva proračuna RS, je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014–2020 na voljo 32.647.360,88 EUR. 

Več na http://www.ribiski-sklad.si/. 

Kontakt 

Obvestila – Razno 

www.eu-skladi.si 
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Socialna Evropa na Valu 202 

Patricija je postala voznica avtobusa, čeprav si tega ni nikoli predstavljala. Do življenjskega preobrata je prišla tudi s pomočjo 

Evropskega socialnega sklada. Njena zgodba je bila tudi del ene od petkovih izvidnic na Valu 202 ob 60. letnici Evropskega 

socialnega sklada: Kaj pomeni posamezniku, če Evropa vlaga v ljudi? Prisluhni tudi zgodbam Boštjana, Marjete, Marka, Irene, 

Katje, Tine, Mitje, Jurke in še drugim, ki bodo sledile in jih piše Evropski socialni sklad v Sloveniji. Petkovo izvidnico in niz 10 

zgodb posameznikov lahko poslušate na naslednji povezavi.  

 

Foto naslovne fotografije:  

arhiv upravičenca 

 

 

http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/2016_1_4_Okvirni_terminski_nacrt_JR_PRP.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/505-19-1-2016-predhodno-usposabljanje-za-vkljucitev-v-ukrep-kopop-iz-prp-2014-2020
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/e-novice-preplet
http://www.ribiski-sklad.si/
http://www.eu-skladi.si/
https://val202.rtvslo.si/socialnaevropa/

