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Financiranje, EU sredstva, podpora 

Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov 

(Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek), sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev tako potencialnim 

prijaviteljem kot samim izvajalcem projektov.  

 

• biti čim bolj »fin« informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih 

mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek); 

• zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine; 

• predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih 

finančnih mehanizmov; 

• ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in 

mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji; 

• krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati 

enotna in jasna tolmačenja; 

• biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih 

finančnih mehanizmov; 

• krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje. 

 

Brezplačno:  

 v okviru spletne strani eu-skladi.si 

 brezplačne telefonske številke 080 20 23 in  

 elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,  

V septembru od ponedeljka do petka, 

med 9. in 12. uro, sta vam za vsa 

vprašanja na voljo dva sodelavca SVRK. 

 

Kaj je FINA EU TOČKA? 

 

Cilj FINE EU TOČKE? 

 

Kako deluje? 

  

Kdaj bo začela delovati? 

 FINA EU TOČKA bo začela delovati v začetku septembra. 

http://www.eu-skladi.si/
mailto:eutocka.svrk@gov.si


 

 

 

 

Mentorica skupine si je za glavni cilj prvega sklopa 

delavnic v CUDV Črna na Koroškem zadala, da 

udeležencem na čim bolj slikovit in zanimiv način 

približa našega največjega pesnika Franceta 

Prešerna. Skupaj z mentorjem ilustratorjem 

Cirilom Horjakom in drugimi gosti so udeleženci 

dodobra zagrizli v na prvi pogled težko Prešernovo 

poezijo. Ne le, da so se spopadli s težjim branjem, 

udeleženci so Prešernova dela tudi dramatizirali in 

se sami spoprijeli s pisanjem sonetov. 

 

»Kolaž Turjaška Rozamunda« 

 

»Dramatizacija Povodnega moža s senčnimi lutkami« 

 

»Hrast stoji v turjaškem dvori… dramatizacija Turjaške Rozamunde z 
igralcem Pavlom Ravnohribom« 
 

V drugi polovici letošnjega leta so na Javni agenciji za knjigo RS začeli 

intenzivno izvajati delavnice v okviru programa »Vključujemo in 

aktiviramo!«. Njegov glavni cilj je socialna aktivacija z vključitvijo 

kulturne komponente, ki bo udeležence programa približala trgu 

dela. Udeleženci skozi program, utemeljen na ustvarjalnosti in 

kulturi, pridobivajo in nadgrajujejo znanje in veščine potrebne za 

krepitev zaposlitvenega kapitala, s katerim se bodo v prvi vrsti lažje 

socialno aktivirali in posledično vključili na trg dela. Rdeča nit 

celotnega programa in s tem vsebinska povezanost programa se 

odvija skozi zgodbe knjig priznanih slovenskih avtorjev, preko katerih 

udeležence vodi strokovno usposobljen mentor (priznan slovenski 

pisatelj ali pesnik). Mentorjev program pa nadgrajujejo še drugi 

povabljeni strokovnjaki bodisi z literarnega bodisi s strokovnega 

področja vsebine, ki jo obravnava literarno delo.  

 

   PRIMER DOBRE PRAKSE 2014–2020  
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Projekt »Vključujemo in aktiviramo!« je v polnem teku 

 Delavnice so namenjene specifičnim ranljivim 

ciljnim skupinam (letos so vključene osebe z 

motnjami v duševnem razvoju in zaporniki v fazi 

odpusta), izvajajo pa se v sedmih institucijah po 

Sloveniji. Glede na različnost vključenih institucij 

je tudi način izvedbe in program dela zelo 

prilagojen in se med seboj zelo razlikuje. 

Pomemben del umetnostnega izražanja 

predstavlja tudi ilustriranje knjižnih del in 

kreativno izražanje s pomočjo ilustracije. Modul 

ilustriranja so v večini sodelujočih institucij 

izpeljali prav tekom poletja. 

 

V nadaljevanju: utrinki s poletnih delavnic 

 CUDV Črna na Koroškem (mentorica: Aksinja Kermauner, mentor ilustrator: Ciril Horjak) 

 

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


 

 

 

 

»Nastala je zgodba Nina išče prijatelja« 

 

»Pripovedujemo zgodbo o Nini« 

 

»Drevesa udeležencev« 

 

»Risanje skupinske slike na velik format« 

 

www.eu-skladi.si 
   8/2016 

          3 

CUDV Dobrna, VDC Dobrna - Enota Vojnik (mentor: Dušan Šarotar, mentorica ilustratorka: Mojca Sekulič Fo) 

 V Dobrni je v poletnih mesecih delo začela ilustratorka 

Mojca Sekulič Fo, ki je udeležencem predstavila delo 

ilustratorja in z jim pobliže predstavila izpovedno moč 

ilustracije. Pod rokami udeležencev je počasi začela 

nastajati zgodba o konju in deklici, ki so jo najprej 

samostojno ubesedili, nato pa še ilustrirali. 

Strokovni sodelavec v VDC Dobrna Silvo Lavtižar je za 

namen dokumentiranja projekta začel pisati tudi 

spletni blog, ki si ga lahko preberete na naslednji 

povezavi. 

 

CUDV Dolfke Boštjančič Draga (mentorica: Nataša Konc Lorenzutti, mentor ilustrator: Ivan Mitrevski) 

 Mentorica skupine je svoj prvi sklop programa dela zasnovala s 

vsebinsko tematiko »drevo«. Udeleženci skozi zgodbo Kakšno 

drevo zraste iz mačka pletejo zgodbe in jih umeščajo v skupno 

drevo, na katerem rastejo in zorijo besede. Ob koncu vsakega 

sklopa srečanj napišejo in narišejo ključne besede in motive ter 

jih prilepijo na rastoče drevo. V poletnem času je delo s svojim 

prispevkom podkrepil tudi mentor ilustrator Ivan Mitrevski, ki je 

ob koncu svojih srečanj strnil vtise: »Čeprav sem vodil že veliko 

delavnic ilustracij, sem imel pred temi precej treme. Strah me je 

bilo, da se ne bomo najbolje ujeli in da udeleženci od mojih 

obiskov ne bodo imeli kaj dosti. Zgodilo pa se je ravno nasprotno. 

Udeleženci so me zelo toplo sprejeli in z velikim veseljem 

ustvarjali. Tina je bila najbolj zavzeta risarka in bo, upam, 

nadaljevala z ustvarjanjem, Janez je pravi mojster akvarela, Blaž 

je poskrbel za navdušenje nad ustvarjanjem in branjem knjig, 

Peter pa je prinesel s sabo veliko navdušenja in želje po igranju, 

brez katerih ilustriranje ni možno. Kar me najbolj veseli, je to, da 

smo z delavnicami ilustracije odprli nek način sporazumevanja, ki 

ga včasih malce zapostavljamo. Upam, da se bodo z risanjem 

izražali še naprej. CUDV Draga je zakon!« 

 

http://www.eu-skladi.si/
https://vkljucujemoinaktiviramo.wordpress.com/


 

 

 

 

»Nekaj stripovskih izdelkov udeležencev« 

 

Več o projektu na naslednji povezavi. 

 

Foto projekta: arhiv upravičenca 
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Zavod za prestajanji kazni zapora Ig (mentorica: Cvetka Bevc, mentorica ilustratorka: Samira Kentrić) 

 V edinem ženskem zaporu na Igu so udeleženke tekom poletja z mentorico ilustratorko Samiro Kentrić analizirale načine, s 

katerimi se človek identificira (inicialka, podpis, prstni odtis itd.) in vse skupaj umestile v umetnostni okvir. Gradile so koncept 

samopredstavitve in pri tem iskale poudarek na osebnem imenu. Analizirale so, kaj nam pomeni ime, ali se z njim 

identificiramo, kako je z našim lastnoročnim podpisom in odnosom do njega. Tekom srečanj so se udeleženke z raznolikimi 

izdelki povezale in umestile v skupen prostor s spontanim medsebojnim dogovarjanjem. 

 

Zavod za prestajanji kazni zapora Dob (mentor: Lenart Zajc, mentor ilustrator: David Krančan) 

 V poletnih mesecih potekajo tudi delavnice v največjem 

slovenskem moškem zaporu na Dobu. Udeleženci so pod 

mentorstvom Lenarta Zajca prebrali in osvetlili že kar 

nekaj knjig. Poleg mentorja so udeležence na delavnicah 

obiskali tudi drugi gostje, ki so s svojimi izkušnjami 

podkrepili in umestili obravnavane teme v sedanji 

družbeni prostor in čas. Poleg literarne kreativnosti 

mentor velik poudarek svojega dela vidi v vpeljavi modula 

aktivnega državljanstva, s čimer udeleženci krepijo 

pomembne kompetence za bivanje v sodobni družbi. 

Med drugimi je tekom poletja udeležence obiskal 

priznani vojni novinar Boštjan Videmšek, s katerim so 

osvetlili ozadje knjige Na begu, ki so jo udeleženci 

prebrali.  Predvsem aktualnost tem, ki jih obravnavajo 

znotraj delavnic, je za udeležence zelo privlačna. 

Poleg literarnih delavnic so na Dobu tekom poletja 

izpeljali tudi modul ilustriranja pod mentorstvom Davida 

Krančana, ki je udeležencem približal izpovedno moč 

stripa. Pod njegovim mentorstvom so nastali tudi zelo 

kakovostnii izdelki, ki bodo ob koncu projekta izdani v 

posebnem zborniku. 

 
Zavod za prestajanji kazni zapora Koper (mentorica: Maja Vidmar, mentor ilustrator: Damijan Stepančič) 

 Pesnica Maja Vidmar je svoje delo začela z udeleženci delavnic v ZPKZ Koper. Tekom poletja se je njenemu literarnemu delu 

pridružil mentor ilustrator Damijan Stepančič, ki je ob zaključku svojega dela z udeleženci povedal: »Odziv udeležencev je bil 

zelo dober, ustvarjanje jih je zanimalo in so se zelo aktivno udeleževali z idejami, rešitvami. Na tak način smo po mojem 

mnenju prišli do odličnih izdelkov, mnogi med njimi delujejo zrelo in prepričljivo. Pri udeležencih sem zaznal potrebo tudi po 

likovnem načinu izražanja, saj  ustvarjajo v skupini, kjer poteka komunikacija in interakcija med njimi samimi. Zelo dober 

projekt. Upam, da se bo nadaljeval«. 

 

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/vkljucujemo-in-aktiviramo/
http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Shema sistema pravnih podlag pri 

izvajanju evropske kohezijske politike 
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Uredbe Evropske unije (Parlament, Svet) 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/regulation

s/ 

 

Delegirane in izvedbene uredbe Evropske unije 

(Parlament, Svet, Komisija) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/delegated-acts/ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/implementing-acts/ 
 

 

Nacionalna zakonodaja Republike Slovenije 

 
www.pirs.si 

 
Zakon o javnih financah 

 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227# 

 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

 
Zakon o javnem naročanju (ZJN – 3) 

 
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2014 – 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 

 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7119 

 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6816 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3708 

 

Navodila in smernice Evropske komisije 

 

Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje 

 

Navodila posredniških organov 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/guidance 

/ 

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/regulations/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/regulations/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/delegated-acts/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/implementing-acts/
http://www.pirs.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7119
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6816
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3708
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/legislation/guidance
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
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Neposredne potrditve projektov 
          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:  

»Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si«: za program v vrednosti 4 milijone evrov bo Evropski socialni 

sklad prispeval 3,2 milijona evrov.  

Več na povezavi. 

»Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog«: za program v skupni vrednosti 60.000 evrov bo Evropski 

socialni sklad prispeval 45.000 evrov.  

Več na povezavi. 

»Demonstracijski oz. pilotni projekt energetske prenove stavb sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu«: za projekt v 

skupni vrednosti 2 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval okvirno 600.000 evrov. 

Več na povezavi. 

»Za strategije lokalnega razvoja izdane prve odločitve«: Slovenija CLLD izvaja s 30 milijoni evrov sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR), 42 milijoni evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 5 milijoni evrov iz 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).  

Več na povezavi. 

»Pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti«: za program v vrednosti 2 milijona evrov bo 

Evropski socialni sklad prispeval 1,6 milijona evrov.  

Več na povezavi. 

»Program projektov eProstor«: za program v vrednosti 22,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 17,9 

milijona evrov. 

Več na povezavi. 

»Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij«: za program v 

vrednosti 1 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 800.000 evrov.  

Več na povezavi. 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-razvoj-slovenskega-javnega-elektronskega-arhiva
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-uspesno-vkljucevanje-romov-v-okolje
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/odobrena-evropska-sredstva-za-energetsko-prenovo-javnih-stavb
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-prvo-strategijo-lokalnega-razvoja-1
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-pridobivanje-dodatnih-znanj-za-mlade-na-podrocju-kulturnih-dejavnosti
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-eprostor
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-visjo-kakovost-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja
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mladi do 29. leta starosti 

študenti 

iskalci prve zaposlitve 

študenti vzgoje in izobraževanja 

mladi – ranljive skupine 

mladi podjetniki 

 
Javni razpis za dodelitev štipendij za 

deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 

Rok za prijavo:  od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Aktualni razpisi za MLADE 
          

Prvi izziv 

Rok za prijavo:  31. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis - po kreativni poti do znanja 

2016/2017 

Rok za prijavo:  10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih 
in inovativnih produktov ter storitev 
turističnega gospodarstva (2016–2018) 

Rok za prijavo:  7. 12. 2016; 22. 2. 2017 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  2. odpiranje 27. 1. 2017 do 13.00 ure in 3. 

odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v 

okviru iniciative EUREKA 2016 

Rok za prijavo:  10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih 

oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na 

področju kulture 

Rok za prijavo:  29. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-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-20162017-210-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-20162017-210-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-20162017-210-javni-ra/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-gospodarstvom-in-negospodarstvom-v-lokalnem-in-regionalnem-okolju-po/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
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.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1791
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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 dodeljevanje 

spodbud v okviru iniciative 

EUREKA 2016 

Rok za prijavo:  10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih 
in inovativnih produktov ter storitev 
turističnega gospodarstva (2016 - 2018) 

Rok za prijavo:  7. 12. 2016; 22. 2. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  2. odpiranje 27. 1. 2017 do 13.00 ure in 3. 

odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

01/2016 – 1b (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

2/2016 4e (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

3/2016 6c, 6d, 6f (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

4/2016 11 ETS (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa 

sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška 

Rok za prijavo:  konec oktobra 2016 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
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.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/


 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za 
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE 
          

Aktualni razpisi za DELODAJALCE 
          

 

samostojni podjetniki 

lastniki malih in srednjih podjetij 

kadrovski direktorji večjih podjetij 
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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 

Prvi izziv 

Rok za prijavo:  31. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

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 

 

 

 

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
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015
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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 

 

 

 

Javni razpis za standardne projekte št. 

01/2016 – 1b (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

2/2016 4e (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

3/2016 6c, 6d, 6f (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

4/2016 11 ETS (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Hrvaška 

Rok za prijavo:  2. rok - konec oktobra 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 3. rok - začetek leta 2017  

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-hu.eu/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE, 
JAVNE IN DRUGE USTANOVE 
          

Javni razpis za standardne projekte št. 

01/2016 – 1b (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

2/2016 4e (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

3/2016 6c, 6d, 6f (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za standardne projekte št. 

4/2016 11 ETS (Interreg Italija - Slovenija) 

Rok za prijavo:  14. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Hrvaška 

Rok za prijavo:  2. rok - konec oktobra 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 3. rok - začetek leta 2017  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis - po kreativni poti do znanja 

2016/2017 

Rok za prijavo:  10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

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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Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih 

oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na 

področju kulture 

Rok za prijavo:  29. 9. 2016 

Razpisna dokumentacija 

http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-hu.eu/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-gospodarstvom-in-negospodarstvom-v-lokalnem-in-regionalnem-okolju-po/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1791
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Napovedi razpisov 
          Napovedi več kot 80 razpisov si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

POUDAREK 

V septembru bodo objavljeni  razpis »Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih 

pametne specializacije«, razpis za sofinanciranje »Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za 

obdobje 2017 – 2018 (KOC)«, razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin in razpis za sofinanciranje 

projektov večgeneracijskih centrov. 

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 

4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe 

kmetijskih gospodarstev, namenjene 

prilagoditvi na podnebne spremembe 

Rok za prijavo: 10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

2. Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za 

naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 

2016 

Rok za prijavo: 10. 10. 2016  

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 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
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=1271
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1271
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1271
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1271
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1268
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1268
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1268
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1268
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
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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, tudi v slovenščini.  

Več na naslednji povezavi. 

Obvestila – Portali  
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. 

Brezplačni spletni tečaj o evropskih sredstvih 

Spletni tečaj bo potekal 31. 10. – 9. 12. 2016. Registracija se je začela s 1. 8. 2016. 

 

Več informacij na naslednji povezavi in video filmčku. 

 

Obvestila – Dogodki 

Teden sredozemske obale, 23. 9. – 1. 10. 2016 

  

 

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni 
Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine 
EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija 
organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.  
Slovenska obala bo od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče 

vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se bodo srečali 

različni deležniki, ki soustvarjajo naš skupni prostor v regiji. 

Registracija je možna do 10. septembra. 

Program in druge informacije. 

 

 

Predstavitev novega razpisa Po kreativni poti do znanja 

  

 

V prihodnjih dveh tednih bodo potekale informativne delavnice za potencialne prijavitelje, kjer bodo predstavniki sklada za 

ravoj kadrov in štipendije podrobneje predstavili razpis za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do znanja. Delavnice bodo 

v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici. 

Prijave in več informacij lahko najdete na naslednji povezavi. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://cor.europa.eu/sl/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=W1LLY-mwyac
https://form.jotformeu.com/61942127576360
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=857
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/predstavitev-novega-razpisa-po-kreativni-poti-do-znanja/
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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. 

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 

preberete tukaj. 

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.  Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava! 

 

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

Portal mojaizbira.si  

Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, 

dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski  svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so 

predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev 

poklicev. 

Prenova spletne strani mojaizbira.si je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

 

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

finančni instrumenti, 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/. 

 

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mojaizbira.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/


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. 
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Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

www.eu-skladi.si 

Vodič po javnem naročanju 

 

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 

 

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.  

 

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, nosilcem projektov in lokalnim oblastem omogočajo, da najbolje izkoristijo oba 

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

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://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://www.eu-skladi.si/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
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://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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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 poletni številki. 
 

 

Obvestila – Razno 

Dokumentarni film: MEROSLOVJE - BREZ MERJENJ SE SVET USTAVI 

 
Čas, dolžina, hitrost, teža, tlak in temperatura so fizikalne lastnosti, s katerimi se srečujemo vsak dan, a jih skoraj ne opazimo. 

Brez merjenja se svet ustavi. Merimo v zdravstvu, merimo emisije v našem okolju, merjenje je povezano tudi z zagotavljanjem 

zdrave hrane. V izobraževalni oddaji o meroslovju in merskih enotah se boste sprehodili skozi zgodbe, povezane z merskimi 

enotami, ki so del našega vsakdanjega življenja. 

Dokumentarni film je bil financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije. 

Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi. 

On - line igra Partnerji  

Po knjižni različici imenovani Partnerji je Evropska komisija pripravila še on-line interaktivno igro. 

Podaj se v igro in odkrij skrivnost! 

Povezava do igre. 

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: 

  

   

   

  

 

http://www.eu-skladi.si/
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/mag57/mag57_en.pdf
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174406701
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partners/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.249/si2/
http://84.39.218.255/si2/


 

 

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

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek  

Lektura:  

Nataša Kogej 

 

 

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. 

 

 

Prijetno branje vam želimo! 

Izboljšanje kakovosti zraka v mestih 
 Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije 

na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.  

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 24.809.114,00 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 
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Obvestila – Razno 

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://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
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/

