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    Evropska zakonodaja  
Člen 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da si mora Unija za 

krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije prizadevati zmanjšati neskladja 

med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi 

možnostmi ali otokov, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti podeželju, 

območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno 

prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer. Kohezijska politika je 

tako namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja 

delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in 

izboljšanja kakovosti življenja državljanov. 
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    Uredbe 
Uredba o skupnih določbah  

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu 

za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

1083/2006 

  Uredba o ESRR  

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj 

in o posebnih določbah glede cilja "naložbe  za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 

 
Uredba o ESS   

Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 

 Uredba o Kohezijskem skladu  

Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 

Uredba o ETS  

Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembru 2013 o posebnih določbah za podporo cilju 

"evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

Uredba EKSRP  

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 

Delegirani akti in izvedbeni akti 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1310
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1310
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/delegated-acts/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/implementing-acts/
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    Slovenska  zakonodaja  

 

 

Normativna podlaga za črpanje sredstev evropske 

kohezijske politike 2014-2020 v Sloveniji sta novela Zakona 

o izvrševanju proračuna (Ul. RS, št. 46, 26. 6. 2015, str. 

4946), ki je bila v Državnem zboru RS sprejeta 18. junija 

2015 ter  Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 

politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-

2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki jo je Vlada 

RS izdala na dopisni seji 24. 4. 2015.  

V nadaljevanju navajamo uredbe, navodila in izvedbeni 

načrt opearativnega programa, ki so podlaga za črpanje 

evropskih sredstev programskega obdobja 2014–2020. 

 

     Uredbe

Izvedbeni načrt operativnega programa 2014-2020 
Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–

2020  

Podrobnejši prikaz izvedbenega načrta Operativnega programa 

 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 izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 

 

    Navodila organa upravljanja  
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v 

programskem obdobju 2014-2020 

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 

Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 

2014-2020 

   Opomba: Zakonodaja in navodila bodo na prenovljeni spletni strani dosegljiva na www.eu-skladi.si v rubriki Kohezija do 2020. 

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-

2020 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015046.pdf#!/u2015046-pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015046.pdf#!/u2015046-pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1832
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1832
http://test3.hruska.si/dokumenti/prikaz-izvedbenega-nacrta-splet.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6816
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6816
https://www.uradni-list.si/1/content?id=122110
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/programsko-obdobje-2014-2020/NavodilaOUoupravienihstrokihverzija1.00.pdf
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/programsko-obdobje-2014-2020/NavodilaOUzafinannoupravljanje20142020.pdf
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/programsko-obdobje-2014-2020/NavodilaOUzafinannoupravljanje20142020.pdf
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/programsko-obdobje-2014-2020/NavodilaOUzanartovanjeodloanjeopodporispremljanjeporoanjeinvrednotenjeizvajanja20142020.pdf
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/programsko-obdobje-2014-2020/NavodilaOUzanartovanjeodloanjeopodporispremljanjeporoanjeinvrednotenjeizvajanja20142020.pdf
http://www.eu-skladi.si/ostalo/2014-2020/navodila-organa-upravljanja-za-izvajanje-upravljalnih-preverjanj-po-125.-lenu-uredbe-eu-t.-1303-2013-programsko-obdobje-2014-202
http://www.eu-skladi.si/ostalo/2014-2020/navodila-organa-upravljanja-za-izvajanje-upravljalnih-preverjanj-po-125.-lenu-uredbe-eu-t.-1303-2013-programsko-obdobje-2014-202
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/ostalo/2014-2020/navodila-organa-upravljanja-na-podroju-komuniciranja-vsebin-evropske-kohezijske-politike-v-programskem-obdobju-2014-2020
http://www.eu-skladi.si/ostalo/2014-2020/navodila-organa-upravljanja-na-podroju-komuniciranja-vsebin-evropske-kohezijske-politike-v-programskem-obdobju-2014-2020


 

 

 

 

  

              Neposredne potrditve projektov 
 

  Jamstvo za mlade

 
Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim 

omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.  

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj. 
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Aktualni razpisi  
           Medregionalni programi - Interreg Europe  

 Samo še danes je odprt prvi razpis v okviru programa Interreg Europe. Podrobnosti na . povezavi

  

Pregled razpisov transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa 

upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala 

odločbo o dodelitvi sredstev za projekt Inštitut za energetiko Fakultete za 

energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FE UM). V okviru projekta 

je načrtovana izgradnja prizidka k obstoječemu objektu, kjer bo locirana 

predvsem infrastruktura za izvajanje raziskav s področja aero in hidro 

energetskih tehnologij ter računalniško podprtega konstruiranja in 

inženirstva. Za naložbo v vrednosti dobrih 5,2 milijona evrov, bo dobrih 4,2 

milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Več informacij. 

 

Aktualni razpisi ESS 
          

 

Foto: arhiv SVRK 

http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6046/642c130fb608d1ffd9e3da3bb2198c92/
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-izgradnjo-prizidka-intituta-za-energetiko#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
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               EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
  

Morda ste med 65 000 ljudmi, ki imajo s pomočjo evropske kohezijske 

politike dostop do širokopasovnega interneta ali pa med 300 000, ki imajo 

boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. Morda je vaša pot v službo krajša 

zaradi novozgrajenih železniških tirov, cest in avtocestnih odsekov ali pa 

varnejša zaradi novih kolesarskih povezav. Morda ima vaš prijatelj službo 

zaradi več kot 30 000 novo ustvarjenih delovnih mest ali pa je sodeloval v 

enem od 800 raziskovalnih projektov. Kje vse evropska kohezijska politika 

v Sloveniji pušča svoje sledi/rezultate/odtise, boste lahko odkrivali v 

petek in soboto, 18. in 19. septembra 2015, po celi Sloveniji. Podrobnosti 

sledijo v naslednji številki in na www.eu-skladi.si. 

 

www.eu-skladi.si 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
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            Nagradna igra 
    Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije  

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport uspešno izvedel številne programe, ki so se sofinancirali 

iz Evropskega socialnega sklada.  

Skozi številne primere uspešnih zgodb, ki so bili rezultat programov, so se jih dotaknile energija in zanos posameznikov v 

podjetjih, izobraževalnih in strokovnih institucijah, njihove številne izkušnje, pozitivni učinki in dosežki.  

 

Nosilci zgodb so se imeli priložnost predstaviti na 

konferenci o razvoju kadrov - KOMPETENCE 21. 

STOLETJA: OD BESED K DEJANJEM ter v zborniku »Z 

razvojem ljudi – uspevamo«. 

   Nagradna vprašanja  
V maju 2015 je sklad izvedel 

konferenco o razvoju kadrov. Katera 

zapovrstjo je bila?  

a) 3. konferenca o razvoju kadrov 

b) 1. konferenca o razvoju kadrov  

c) 10. konferenca o razvoju kadrov 

 

Katere so zmote o mentorstvu:  

a) že 3-krat sem mu povedal, pa še zmeraj ne zna 

b) tudi mentor se uči od mentoriranca 

c) postanem lahko boljši mentor, če se naučim 

postavljati boljša vprašanja 

 

Koliko oseb je bilo od 2008 vključenih v 

skladove programe, ki so se izvajali iz ESS:  

a) več kot 120.000  

b) skoraj 50.000  

c) malo manj kot 100.000 

 

Odgovore na vprašanja nagradne igre najdete na spletnih straneh sklada in v zborniku.  

Pravilne odgovore s svojimi podatki (ime, priimek in naslov) pošljete na info.svrk@gov.si do 31. 8. 2015.  

 

Nagrajence bomo izžrebali in objavili v prihodnji številki in na facebook.com/EUSkladi. 

 

   To so tudi zgodbe, nemalokrat 
celo sanje, ki so jih vztrajni 

posamezniki in ekipe, odločeni 
slediti svojemu cilju, uresničili. 

Zgodbe o pogumu in vztrajnosti. 
 

Nagradno igro delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

 

NAGRADE: 5 nahrbtnikov in 10 termo lončkov s prvo pomočjo 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.sklad-kadri.si/si/dogodki/konference-o-razvoju-kadrov/konferenca-o-razvoju-kadrov-27-28-maj-2015/
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/1_Razvoj_kadrov/KONFERENCA/2015/JAVNI_SKLAD_-_ZBORNIK_WEB.pdf
mailto:info.svrk@gov.si
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Obvestila 
lala Fotonatečaj Evropa v moji regiji 

Evropska komisija je začela s četrtim fotonatečajem Evropa v moji regiji - Europe in my Region photo competition. Vse, kar 

morate storiti, da boste v igri za izlet v Bruselj za dve osebi oktobra letos je, da ja njihovem Facebook profilu delite fotografijo 

projekta, ki je bil sofinanciran s strani EU. Na fotografiji mora biti vidna tabla ali pano z informacijami o sofinanciranju in 

evropska zastava. Natečaj traja do 28. avgusta. Podrobnosti na povezavi. 

Evropska komisija odpira razpis za strokovnjake/organizacije 

Evropska komisija odpira razpis za strokovnjake/organizacije, ki bi sodelovali v strukturiranem dialogu v okviru strukturnih in 

investicijskih skladov: Call for experts: Structured Dialogue under ESI Funds (rok za prijavo 14. september 2015) 

Strategija pametne specializacije poslana v Bruselj 

 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 10. julija 2015, na Evropsko komisijo posredovala nadgrajeno 

različico Strategije pametne specializacije kot podlago za zaključek usklajevanj. 

Strategija pametne specializacije (SPS) bo strateško usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj 

Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo  z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v 

razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. 

 Strategija pametne specializacije 

 

Prenovljena spletna stran www-eu-skladi.si 

V avgustu bo zaživela spletna stran www.eu-skladi.si v prenovljeni podobi. Vaše pohvale, kritike, komentarje lahko pošljete na 

info.svrk@gov.si. 

Vabljeni k ogledu! 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.facebook.com/EuropeanCommission?sk=app_386310531430573&app_data
https://www.facebook.com/EuropeanCommission?sk=app_386310531430573&app_data
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structured-dialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.eu-skladi.si/
mailto:info.svrk@gov.si
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Finančni instrumenti 

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. Več informacij pa 

lahko pridobite na platformi https://www.fi-compass.eu/. 

Nova 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.  

 

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. 

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.  

 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. 

 Obvestila 
lala 

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.

Potujoča fotografska razstava »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj 
kraj?« 

 
 

 

Fotografska razstava “Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj 

kraj? se seli v Baško grapo. Odprtje bo v petek, 31. 7. 2015 ob 17.00 v okviru odprtja 

3. festivala GRAPAR.  

 

Vabljeni! 

 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
https://vimeo.com/116960592
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/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://festivalgrapar.si/
http://festivalgrapar.si/


 

 

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so dostopni prek: 

 
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo 

 

Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti, 
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike 
pa so na voljo v arhivu oddaj.  

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek   

Lektura: Nataša Kogej 
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 Razpisi EKSRP in ESPR  

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 pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  

 

Več si lahko preberete  v novi poletni številki. tukaj

 

 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje 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. 

 

 

Obvestila 
lala 

Oddaja prava ideja   

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/javni-razpisi
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ribistvo/aktualno/javni_razpisi_za_ukrepe_v_okviru_evropskega_sklada_za_ribistvo/
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag53/mag53_en.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si

