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finančni instrumenti v sloveniji
Kaj so finančni instrumenti? 

Izvajanje finančnih instrumentov (samostojno ali preko sklada skladov) je 

pomemben instrument izvajanja razvojnih politik na ravni EU. Njihovo izvajanje 

je urejeno v evropskih uredbah tako na ravni centraliziranih instrumentov, kot 

so COSME, OBZORJE 2020, Creative Europe, Investicijski načrt za Evropo, ipd. 

kot na ravni kohezijske in kmetijske politike. 

Finančni instrumenti se izvajajo v obliki kreditov, garancij, lastniškega kapitala 

in kvazi lastniškega kapitala, ki jih finančne institucije posredujejo končnim 

prejemnikom. Oblikovani in izvajani morajo biti tako, da spodbujajo znatno 

udeležbo zasebnih vlagateljev (poslovni angeli, zasebni vlagatelji, ipd.) in 

finančnih institucij na podlagi ustrezne delitve tveganja. 

Finančne instrumente se bo v Sloveniji izvajalo dvostopenjsko preko sklada 

skladov. Struktura z enim skladom skladov in tematskimi podskladi vključuje 

številne prednosti, kot so enotna struktura upravljanja, večja kritična masa, 

ekonomija obsega, stroškovna učinkovitost in potencial za izkoriščanje 

sinergij med podskladi. 

Kaj je sklad skladov? 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je novembra 2017 SID 

banko imenovalo za upravljavca Sklada skladov, v katerega je vplačanih 253 

milijonov evrov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIS), ki so 

Sloveniji v finančni perspektivi 2014–2020 na voljo do leta 2023. 

Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje 

trajnostne gospodarske rasti in razvoja s povratnimi sredstvi.  

Zakaj slovensko gospodarstvo potrebuje Sklad skladov? 

Predhodna ocena ( PwC, analiza EIB) je ugotovila tržne vrzeli na naslednjih 

področjih: 

1. malih in srednje velikih podjetij (tržna vrzel v višini do 3,5 milijarde evrov), 

2. raziskav, razvoja in inovacij (tržna vrzel v višini do 247 milijonov evrov), 

3. energetske učinkovitosti (tržna vrzel v višini do 1,5 milijarde evrov),  

4. urbanega razvoja (tržna vrzel v višini do 670 milijonov evrov). 

• Gospodarstvo za razvojno financiranje potrebuje ustrezne finančne vire v 

zadostnem obsegu. 

• Obstoječi (nepovratni) načini uporabe virov niso najustreznejša in 

najučinkovitejša podpora za doseganje trajnostnega gospodarskega razvoja. 

• Zaradi pomanjkanja razvojnih sredstev številna podjetja, ki so pripravljena na 

nove investicije, teh ne realizirajo ali jih realizirajo v manjšem obsegu. 

• Povratna sredstva skupaj s sredstvi zasebnih vlagateljev in finančnih institucij 

omogočajo večji obseg (cenovno ugodnejših) razvojnih sredstev s 

spodbujevalnimi elementi. 

4 področja

http://www.stopbirokraciji.si/domov/
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http://www.stopbirokraciji.si/domov/


finančni instrumenti v sloveniji
Nepovratna vs. povratna sredstva 

Ne glede na to, da so sredstva nepovratne narave sicer nujno potrebna za financiranje 

projektov, ko donosi projekta še ne omogočajo dolžniškega financiranja, pa imajo tudi 

precej slabosti v primerjavi z razvojnimi sredstvi povratne narave. 

Povratna sredstva imajo bistveno večjo učinkovitost na enoto sredstev, predvsem 

zaradi večjega finančnega vzvoda in multiplikativnih učinkov, kot posledico 

možnosti obsežnejšega kombiniranja zasebnih in drugih tipov sredstev in usmerjanje 

le-teh v razvojne vrzeli. Tudi vključevanje zasebnega kapitala je praviloma lažje. 

Zaradi uporabe povratnih sredstev (posojila, jamstva, mezzanine financiranje ali 

kapitalski vložki), ki »niso zastonj« in običajno zahtevajo vložitev tudi lastnih sredstev in 

naporov s strani podjetij ali posrednikov, je v razvoj vgrajena tržna presoja projektov.  

Slednje vodi v boljšo finančno disciplino, večje učinke projekta in k bolj učinkoviti 

razporeditvi razvojnih sredstev, ki jih ima na voljo država. 

Pri povratnih sredstvih so manjše možnosti zlorabe sredstev in manjši vpliv na 

izkrivljanje konkurence. Do tega nemalokrat prihaja pri nepovratnih sredstvih zaradi 

umetnega ohranjanja sicer neučinkovitih prejemnikov na trgu, doseganja 

»neupravičenih ekstra dobičkov« ter ohranjanja tržnih deležev s pomočjo nepovratnih 

sredstev (nižanje cen na račun pridobljenih nepovratnih sredstev) ipd.  

Ključno prednost povratnih napram nepovratnim sredstvom pa predstavlja trajnostni 
moment prvih, ki skozi potencial samo-vzdržnosti in oplajanja razvojnih sredstev 

dosegajo t.i. revolving učinke posameznega »razvojnega evra« in posledično 

učinkovito ravnanje z davkoplačevalskimi sredstvi. Povedano preprosto, povratna 

sredstva se ne porabijo (razen v delu prevzemanja tveganj), ampak se obnavljajo - 

 vrnejo se nazaj v sklad in se ponovno uporabljajo za nove projekte. Zelo značilen v 

tem pogledu je primer nemške KfW, ki še vedno, po več kot 60-ih letih, uporablja nekaj 

sredstev iz Marshallovega plana. 

S povratnimi sredstvi se preprečuje tudi t.i. »sindrom odvisnosti«, ko redni prejemnik 

subvencij razvije poslovni model, katerega uspešnost temelji vse bolj na vedno novem 

dotoku nepovratnih sredstev, ne pa na razvoju konkurenčnih prednosti. 

Poosamosvojitveni razvoj Slovenije je  temeljil pretežno na nepovratnih sredstvih, tudi 

za projekte s prihodki oziroma denarnim tokom, ki je bil več kot ustrezen za povračilo 

prejetih zneskov in za njihovo reinvestiranje v nadaljnji razvoj (lastna postopna 

akumulacija razvojnih sredstev). V času krize, ki se je začela konec leta 2008, se je 

zaradi javno-finančnih omejitev, proračunskega varčevanja, zmanjševanja 

razpoložljivih nepovratnih sredstev in težav v bančnem sistemu pokazala večja 

potreba po povratnih sredstvih. 

S kombinacijo bančnih in javnih sredstev je tako kljub omejenosti fiskalnih in drugih 

proračunskih virov možno podpreti bistveno večje število kakovostnih projektov, kot bi 

bilo to možno samo z nepovratnimi sredstvi.   

http://www.stopbirokraciji.si/domov/
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Več  na  povezavi.

JAVNA POSVETOVANJA O 
PRIHODNOSTI EVROPSKE 
KOHEZIJSKE POLITIKE
Obdobje posvetovanja: 10. januar 2018 - 8. marec 2018

V tem posvetovanju lahko sodelujejo vsi državljani in deležniki, ki se 

zanimajo za kohezijsko politiko, vključno s prejemniki sredstev iz 

programov in skladov EU, denimo nacionalni, regionalni in lokalni organi, 

medvladni in nevladni organi, akademske ustanove, civilna družba, 

podjetja in posamezniki.

Evropska komisija je bo v letu 2018 pripravila celovite predloge naslednje 

generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni 

proračun EU za obdobje po letu 2020. Predlogi Komisije bodo pripravljeni 

tako, da bodo EU omogočali narediti kar največ na področjih, ki so 

najpomembnejša in na katerih lahko doseže več kot posamezne države 

članice. Zato je treba skrbno analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli v 

preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. To 

posvetovanje je sestavni del tega procesa. Z njim želijo zbrati mnenja vseh 

zainteresiranih strani o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro iz 

proračuna EU.

Namen posvetovanja

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sl


MLADI
mladi do 29. leta starosti    študenti iskalci prve zaposlitve     študenti vzgoje 
in izobraževanja     mladi – ranljive skupine     mladi podjetniki 

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje do 31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija    

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. 
Rok za prijavo:  do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

MALA IN SREDNJA PODJETJA 
podjetja v vseh fazah razvoja      podjetja z raziskovalnimi oddelki    
 zasebni zavodi     start-up podjetja      socialna podjetja 

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1 
Rok za prijavo: tretje odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 

Rok za prijavo: 2. rok - 11. 5. 2018, 3. rok - 24. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 2 

Rok za prijavo: 2. rok - 12. 9. 2018, 3. rok - 12. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto  
Rok za prijavo: od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija 

AKTUALNI RAZPISI

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/


Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za 
obdobje 2017 do 2020 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018;  1. rok - 3. 8. 2017 in 
nadalje vsak prvi delovni četrtek v mesecu oktobru 2017, februarju in juniju 2018 

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018  
Rok za prijavo: 14. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini - 2018 
Rok za prijavo: 2. rok - 15. 5. 2018 

Razpisna dokumentacija 

DELODAJALCI IN ZAPOSLENI/BREZPOSELNI
samostojni podjetniki    lastniki malih in srednjih podjetij    kadrovski
direktorji večjih podjetij   
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 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje do 31. 7. 
2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje 
starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 

Rok za prijavo: od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Več slovenskih in evropskih razpisov s področja turizma za pridobitev 
nepovratnih sredstev pa najdete na naslednji povezavi. 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-asi/
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi


Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019 

Razpisna dokumentacija 

NEVLADNE ORGANIZACIJE
okoljske NVO     NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva
kreativne organizacije    socialni partnerji      izobraževalne NVO    
NVO s področja aktivnega državljanstva 

Več o vseh evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne 
organizacije na enem mestu pa najdete na razpisi.info. 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

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 

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v 
programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 

Rok za prijavo: 30. 6. 2019 

Razpisna dokumentacija  

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 
Rok za prijavo: 2. rok - 6. 3. 2018, morebitni 3. rok - 5. 6. 2018 

Razpisna dokumentacija

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
http://www.razpisi.info/index
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/


Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR- 
UTM_P+R/2017) 
Rok za prijavo: 1. rok - 21. 3. 2018, 2. morebitni rok - 20. 6. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2017–2020 

Rok za prijavo: 2. rok - 23. 11. 2018, 3. rok - 22. 11. 2019. 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 

Rok za prijavo: 9. 3. 2018 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije GOŠO 3 

Rok za prijavo: 9. 4. 2018 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

NOVO!
Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v 
Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 SIO 2018-2019 

Rok za prijavo: 15. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018 

Rok za prijavo: 28. 3. 2018 ob 15.00 

Razpisna dokumentacija NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018) 
Rok za prijavo: 1. rok: 12. 3. 2018, 2. rok: 16. 4. 2018, 3. rok: 14. 5. 2018, 4. rok: 17. 9. 
2018 in skrajni rok: 12. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

NOVO!

http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
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=1590
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-od-2018-do-2019-SIO-2018-2019
https://www.ita-slo.eu/sl/ciljni-razpis-za-strate%C5%A1ke-projekte-%C5%A1t-052018
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1172/


Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na 
komasacijskih območjih 

Rok za prijavo: 9. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov 

Rok za prijavo: 16. 4. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 
2014-2020 za leto 2017 
Rok za prijavo: 28. 2. 2018 

Razpisna dokumentacija  

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  

3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine 
Rok za prijavo: 2. 4. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija  

1. javni razpis razpis za podukrep 16. 2: Podpora za pilotne projekte 
ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
Rok za prijavo: 25. 5. 2018 

Razpisna dokumentacija  NOVO!

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 

KMETI,GOZDARJI IN RIBIČI 
nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register      mladi kmetje
lastniki gozdov agrarne skupnosti  ribiči 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1348
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=1368
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1372
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258


Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji 

povezavi. 

NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja 

Rok za prijavo: 15. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija  

NOVO!
1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za 
blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne 
pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 

Rok za prijavo: 25. 5. 2018 

Razpisna dokumentacija  

NAPOVEDI RAZPISOV

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, 
je izdala naslednjo odločitev o finančni podpori projektom 2014–2020: 

Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje 
v globalne verige vrednosti: za projekt v vrednosti 11,13 milijona evrov bo 

Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,13 milijona evrov. 

V naslednjem koraku bodo sledili javni razpisi za podjetja. 

Več na povezavi. 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1373
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-spodbujanje-razvoja-in-uporabe-novih-poslovnih-modelov-za-lazje-vkljucevanje-v-globalne-verige-vrednosti


Podatkovna platforma za sklade ESI

Evropski portal naložbenih projektov

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass

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 povezavi.

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 povezavi.

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. 

PORTALI IN PLATFORME

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.

Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html#register
https://vimeo.com/116960592
https://podatki.gov.si/
https://www.fi-compass.eu/


Spletna platforma za učenje o politikah v okviru programa 
Interreg Europe
V okviru medregionalnega programa Interreg Europe 2014–2020, ki 

povezuje vse države članice, Norveško in Švico ter se financira iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, je pričela z delovanjem nova 

spletna platforma, ki je namenjena vsem projektnim partnerjem 

programa in drugim akterjem regionalne politike, da bi z njeno 

pomočjo lažje oplajali znanja o načrtovanju in izvajanju javnih politik 

na državni/regionalni/lokalni ravni. 

Platforma se nahaja na povezavi.

Interaktivni portal norveških in EGP finančnih mehanizmov

• Želite izvedeti, koliko projektov je bilo sofinanciranih v Sloveniji? 

• Se sprašujete, koliko zelenih delovnih mest smo ustvarili? 

• Vas zanima, koliko slovenskih in norveških organizacij sodeluje? 

Odgovore najdete na interaktivnem portalu, ki omogoča enostaven 

dostop do podatkov o koriščenju sredstev Norveškega finančnega 

mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. 

Več informacij na povezavi.

Portal e-Uprava

Enostaven nakup vrednotnice / Plačevanje in urejanje 

ter oddaja vlog preko spleta / Mobilna eUprava           
 

           
           

           
           

           
           

           
           

Obiščite portal eUprava! 

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/news/1591/join-the-online-policy-learning-platform-now/
http://www.norwaygrants.si/novice/nov-interaktivni-portal-priblizujemo-rezultate/
https://e-uprava.gov.si/


smernice, vodniki, publikacije

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 okvira 2014–2020 z višino 

predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko ogledate 
tukaj. 

Večletni finančni okvir za različne programe 

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. 

Vodnik se nahaja na povezavi. 

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/index_sl.html


smernice, vodniki, publikacije 

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih 
skladov 

7. Spodbujanje internacionalizacije MSP 

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 povezavi.  

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 povezavi. 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

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 

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-investment-plan-for-europe-new-guidelines-on-combining-european-structural-and-investment-funds-with-the-efsi
https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_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


NAPOVED  DOGODKOV

Prijavite se lahko tukaj.

Prijavite se lahko tukaj.

https://www.1ka.si/a/157659
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQLLsXxe99qK2AOmvHSguGK8dTmmvgFiy2_htgsatdF86saQ/viewform


NAPOVED  DOGODKOV

Na konferenco se je potrebno prijaviti.

Program

Vabilo

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dogodki/Retrace_DE_27_3_2018_Program.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dogodki/Retrace_DE_27_3_2018__vabilo.pdf


evropsko teritorialno sodelovanje
Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo 
drugače 
Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole 

teritorialnega sodelovanja: 

- video navodila za izpolnjevanje časovnice,  

- zbirnika regresa za slovenske upravičence. 

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. 

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-MADŽARSKA 

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 
PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA -SLOVENIJA 

Razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir 
v čezmejnem sodelovanju
Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je v sodelovanju z DG REGIO 

objavilo razpis za zbiranje predlogov za financiranje pilotnih ukrepov, 

namenjenih identificiranju in promociji odpravljanju posebnih mejnih ovir 

upravne in / ali pravne narave. 

Javni razpis bo odprt do 30. aprila 2018.   
Več o razpisu si lahko preberete tukaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-at.eu/si2/
https://www.ita-slo.eu/sl
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals


obvestila
Oddaja je na sporedu: 

Vsak TOREK ob 21.00 na TV SLO 2. 

Ponovitev oddaje: vsak ČETRTEK popoldne na TV SLO 1. 

V oddajo Prava ideja so vključeni tudi prispevki iz področja evropske 

kohezijske politike. 

Arhiv oddaj je dosegljiv na naslednji povezavi. 

Oddaja Prava ideja 

Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  
Priročnik za celostno grafično podobo, logotipe, živali v vektorski 

obliki, predloge plakatov, predloge predstavitev in  predstavitveni 

filmček celostne grafične podobe najdete tukaj.  

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020  
Materiali Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko o 

kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko 

uporabljate – infografika, video, brošure, podatki po državah, preglednice 

in predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi. 

Primeri dobrih praks 2014–2020  
Programsko obdobje 2014–2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da 

obstaja veliko projektov, ki so vredni, da se jih izpostavi. 

Prilagamo povezavo, kamor pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko 

primer dobre prakse. 

PRIMER DOBRE PRAKSE  

Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o 

akterjih na področju regionalnega razvoja. 

Več si lahko preberete v zimski izdaji. 

Zbornik "začasno bivališče: na grad 25, IG" 
Vsebina tokratnega zbornika v okviru projekta Vključujemo in aktiviramo 

so življenjske zgodbe zapornic z Iga. Zbornik je dosegljiv tukaj. 

https://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-63-the-outermost-regions-joining-forces-across-the-eu
http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Bralna_kultura/Vkljucujemo_in_aktiviramo_/Zborniki/Druge_publikacije/Zac__asno_bivalis__c__e-_Na_gradu_25_Ig_165x235mm_18_12_2017_MAIL.pdf


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.  

KONTAKTI

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!
Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek 


