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KOHEZIJSKA POLITIKA PO 2020

Pod okriljem kohezijske politike se bo v naslednjem 

obdobju izvajalo sedem skladov, ki jih bo urejal enoten 

sklop pravil, kar pomeni manj birokracije in enostavnejše 

postopke za sprostitev sredstev. Evropska komisija (EK) 

predvideva 80 ključnih upravnih poenostavitev in milejši 

sistem nadzora za programe z dokazanimi dobrimi 

rezultati. Pri Evropskem socialnem skladu se seznam 

kazalnikov zmanjšuje (skoraj) za polovico. 

Tudi sicer je omogočena večja prožnost in možnost 

odziva na nastajajoče potrebe, saj bo po vmesnem 

pregledu možno spremeniti programe za zadnji dve leti 

obdobja financiranja glede na nove prioritete, 

uspešnost programov in najnovejša priporočila za 

posamezne države, v določenem obsegu pa bodo 

lahko države znotraj programov sredstva prerazporejale 

tudi brez odobritve EK.  

Ob tem bo spodbujena večja uporaba finančnih 

instrumentov, kjer se kombinirajo nepovratna in 

povratna sredstva, ki bo deležna tudi določenih 

poenostavitev (npr. poenostavljene predhodne ocene, 

lažje obvladljiva pravila, lažje kombiniranje instrumentov 

itd.). Države članice bodo lahko prostovoljno prispevale 

do 5 odstotkov vsakega sklada za nov centralno 

upravljan instrument InvestEU, ki bo naravnan na 

doseganje ciljev kohezije, seveda za projekte v Sloveniji.  

Zmanjšuje se obseg formalnosti za 

upravičence, ki bodo lahko enostavneje 

zaprosili za povrnitev stroškov od EU. 

Upravičenci in organi upravljanja se 

bodo zato lahko bolj osredotočili na 

rezultate kot na finančne postopke. 

Načelo enotne revizije je razširjeno in EK 

se bo lahko še bolj zanašala na ocene 

mednarodnih partnerjev in držav članic. 

Poenostavljena pravila bodo državam 

članicam tudi omogočila lažje 

financiranje projektov za vključevanje 

migrantov s kohezijskimi sredstvi za 

obdobje 2014–2020 in okrepitev boja 

proti goljufijam.  

Za boljšo prepoznavnost evropske 

kohezijske politike EK predlaga tudi 

nekaj poenostavitev na področju 

komuniciranja, kot je uporaba enotnega 

logotipa za vse sklade, enotni vstopni 

portal z vsemi možnostmi sofinanciranja 

na področju gospodarstva in enotno 

bazo projektov, ki jo bo vodila EK.  

Podrobneje o poenostavitvah tukaj. 

Poenostavitve

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_en.pdf


NAGRADA REGIOSTARS 2018

Doslej je bilo malo poskusov, da bi halštatsko 

kulturo oz. kulturo starejše železne dobe 

obravnavali kot vseevropski pojav in bi ob tem 

rezultate raziskav uporabili za oblikovanje 

meddržavnih turističnih programov. In prav to je 

eden izmed ciljev projekta Donava v železni dobi 

(Iron-Age-Danube), s katerim želijo spodbuditi 

raziskovanje, varstvo in trajnostno rabo 

najpomembnejših železnodobnih krajin v Avstriji, 

Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem, 

ki vsaka zase in predvsem vse skupaj predstavljajo 

najodličnejše primere krajin iz starejše železne 

dobe na širšem prostoru. 

V kategoriji ohranjanja kulturne dediščine se za 

nagrado poteguje tudi arheološki projekt petih 

držav Iron-Age-Danube (Monumentalizirane 

krajine starejše železne dobe v porečju Donave), 

pri katerem sodelujejo tudi strokovnjaki iz 
Slovenije.  
 

Vrednost projekta: 

2.552.000 evrov  

EU (ESRR) prispevek:  

2.169.200 evrov

Za nagrado RegioStars 2018  se poteguje tudi projekt Donava v 
železni dobi (Iron-Age-Danube)

Cilj projekta je prikazati živo podobo 

arheoloških raziskav in javnosti predstaviti 

pomen arheoloških spomenikov za 

zgodovino človeštva. Bistvenega pomena 

so strokovno iskanje in zaščita znamenitosti 

in krajin ter natančna dokumentacija. 

Projekt razvija tudi strategije, ki se 

preskušajo v devetih izbranih regijah na 

mednarodnih arheoloških taborih. Odkritja 

pri terenskem delu in znanje, pridobljeno na 

srečanjih z obiskovalci na taboru, se 

uporabljajo za razvoj konkretnih programov 

za obiskovalce muzejev, oživitev 

arheoloških parkov in poti ter spletno zbirko 

podatkov odprtega dostopa na področju 

raziskav. Pomemben rezultat projekta so 

tako podrobni podatki za zaščito 

spomenikov in njihova trajnostna uporaba 

za turizem. 

Za projekt lahko glasujete tukaj.

Julija se je začelo glasovanje za najboljše projekte 

kohezijske politike po mnenju občinstva – 

RegioStars 2018. 

V končnem izboru je 21 finalistov v petih 
kategorijah: doseganje industrijskega prehoda, 

spodbujanje nizkoogljičnega življenjskega sloga, 

izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnih storitev, 

dolgoročno obravnavanje migracij in ohranjanje 

kulturne dediščine EU.

Začudeni učenci med delavnico virtualne arheologije.      

Fotografija: UMJ, R. Wegscheidler

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/finalists_2018/cat5_fin5
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/projekti_zavoda/vkonkt


U T R I N K I  N A  F B / E U I N M Y R E G I O N

ROAD TRIP 
Končala se je dogodivščina 4 parov, ki 
so v 5 mesecih prepotovali 12.000 km 
po celotni Evropi.

Mediteranska trasa

Atlantska trasa

Ylsan

Fabian

Louis Luisa

V okviru Mediteranske trase sta Louis in Luisa kolesarila po 
Parenzani in raziskovala slovensko obalo. Obiskala sta tudi zelo 
aktivno nevladno organizacijo Kulturno izobraževalno društvo 
Pina, ki s pomočjo mladih izvaja različne projekte za izboljšanje 
svojega okolja. 
 

https://www.facebook.com/EUinmyregion/


U T R I N K I  N A  F B / E U I N M Y R E G I O N

ROAD TRIP 

Podonavska trasa

Baltska trasa

Luna
Achilleas

Ken

Susann

Glavni cilj projekta: 
 
 

 
 
prispevati k povezovanju mladih Evropejcev z Evropsko unijo 
 

https://www.facebook.com/EUinmyregion/


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: 4. odpiranje - 15. 5. 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 Ažurne objave
razpisov pa
spremljajte na
www.eu-skladi.si.

Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 

Rok za prijavo: 3. rok - 24. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

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.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/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119


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

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 

Rok za prijavo: 22. 10. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju 

Rok za prijavo: 10. 8. 2018 

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu
2018 

Rok za prijavo: 28. 9. 2018 do 13.00 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja  
Rok za prijavo: 17. 9. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija  

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« 

Rok za prijavo: 23. 10. 2018 do 15.54 

Razpisna dokumentacija  

NOV
O!

NOV
O!

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg
V-A Slovenija-Avstrija 

Rok za prijavo: 28. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija  NOV
O!

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 

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=71
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-09-Javni-poziv-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-mednarodnih-forumov-in-certifikatov-v-letu-2018
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1


Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 

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

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih 

Rok za prijavo: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev oziroma najdlje do 5. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom - PUD 2015/2016 in 2016/2017 

Rok za prijavo: 31. 7. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 27. 12. 2019  
Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo Aktivni do upokojitve 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

Učne delavnice: praktično usposabljanje 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 

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

Razpisna dokumentacija

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

Javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja  
Rok za prijavo: 17. 9. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija  

NOV
O!

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156


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

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 Po kreativni poti do znanja 2017–2020 

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

Razpisna dokumentacija 

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

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na
področju enakih možnosti in diskriminacije 
Rok za prijavo: 17. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg
V-A Slovenija-Avstrija 

Rok za prijavo: 28. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija  

NOV
O!

http://www.razpisi.info/index
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1172/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1084
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/


NOV
O!

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 
Rok za prijavo: 5. 10. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje
generacije »GOŠO 3A« 
Rok za prijavo: 28. 9. 2018 do 12.00 

Razpisna dokumentacija 

4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine 

Rok za prijavo: 19. 10. 2018 

Razpisna dokumentacija  

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« 

Rok za prijavo: 23. 10. 2018 do 15.54 

Razpisna dokumentacija  NOV
O!

Javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja  
Rok za prijavo: 17. 9. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija  

Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade (JR KCM) 
Rok za prijavo: 5. 10. 2018 do 12.00 

Razpisna dokumentacija  NOV
O!

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno
šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020 
Rok za prijavo: 28. 6. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg
V-A Slovenija-Avstrija 

Rok za prijavo: 28. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija  NOV
O!

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021 

Rok za prijavo: 3. 9. 2018 do 12.00 

Razpisna dokumentacija 

Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja 

Rok za prijavo: 10. 9. 2018 do 12.00 

Razpisna dokumentacija 

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=1625
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=1625
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=1625
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1085
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=1625
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
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=1626
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=1626


1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Projekt:
Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  
Rok za prijavo: 31. 8. 2018 

Razpisna dokumentacija  

4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov za leto 2018 

Rok za prijavo: 12. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija  

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

4. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo 

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja 
Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano
z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Projekt:
Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom     
Rok za prijavo: 31. 8. 2018 

Razpisna dokumentacija  

4. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo  
Rok za prijavo: do porabe sredstev 

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 

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=1400
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258


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: 

Programa mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij: za programa v vrednosti

dobrih 139.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 111.200 evrov. 
Več na povezavi. 

Energetska sanacija dveh objektov - Dom starejših občanov Metlika in Srednja elektro-
računalniška šola Maribor: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta

energetske prenove Doma starejših občanov Metlika, znaša nekaj manj kot 821.000 evrov,

od tega bo Kohezijski sklad prispeval 220.000 evrov. Višina sredstev za izvedbo energetske

prenove Srednje elektro-računalniške šole Maribor pa znaša 664.500 evrov, od tega bo

Kohezijski sklad prispeval 181.500 evrov. 
Več na povezavi. 

Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

NAPOVEDI RAZPISOV

Drugi javni razpis za ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in
presojo ter ekološka akvakultura 

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

Razvoj pilotnega IKT projekta – podporne tehnologije in ambientalna
inteligenca za podaljšanje samostojnega življenja: za projekt v vrednosti

slabih 1,9 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 1,5
milijona evrov (802.000 evrov kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 703.000

kohezijski regiji Zahodna Slovenija). 
Več na povezavi. 

Drugi javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi 
Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

1. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve  
Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/eu-sredstva-za-mobilnost-studentov-iz-socialno-sibkejsih-okoljih-v-skupnosti-visjih-strokovnih-sol-in-na-univerzi-v-mariboru
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-energetsko-prenovo-doma-starejsih-obcanov-metlika-in-srednje-elektro-racunalniske-sole-maribor
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-mentorske-sheme-za-socialna-podjetja-1
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf


PORTALI IN PLATFORME
Podatkovna platforma za sklade ESI
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Platforma se nahaja na povezavi.

Evropski portal naložbenih projektov
Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project 

Portal – EIPP) je spletni portal, kjer lahko javni in zasebni nosilci projektov 

s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po 

vsem svetu. Na voljo je v vseh uradnih jezikih EU, torej tudi v slovenščini. 

Več na povezavi.

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass
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Portal Odprti podatki Slovenije
Na portalu OPSI boste našli vse od podatkov, orodij, do koristnih 

virov, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne aplikacije, 

oblikovali lastne infografike in drugo.

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


Portal e-Uprava
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Obiščite portal eUprava! 

 

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
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Več informacij na povezavi.

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


smernice, vodniki, publikacije
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. 

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 okvira 2014–2020 z višino 

predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko ogledate 
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. 

Navodila evropske komisije o javnem naročanju 
Evropska komisija je objavila navodila kot pomoč pri delu z javnimi naročili, 

da bi se izognili najbolj pogostim napakam in možnim tveganjem, saj so prav 

pri javnih naročilih največkrat odkrite nepravilnosti pri izvajanju projektov 

sofinanciranih iz strukturnih in investicijskih skladov.  

Dokument je dostopen tukaj. 

http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/index_sl.html
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/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf


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. 

Več na povezavi.  

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 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 

Evropska komisija je avgusta 2018 objavila nove smernice za pomoč javnim 

uslužbencem, ki se ukvarjajo s skladi EU, pri zagotavljanju učinkovitosti in 

preglednosti postopkov javnega naročanja za projekte, ki jih financira EU.  

Več si lahko preberete tukaj.

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
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/newsroom/news/2018/08/08-06-2018-commission-guidance-to-help-member-states-organise-sound-tender-procedures-for-eu-funded-projects-all-language-versions-available


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

evropsko teritorialno 
sodelovanje

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-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
https://www.ita-slo.eu/sl


napoved dogodkov
delavnicE  kompetentna slovenija 
V septembru sledijo naslednje delavnice v okviru projekta Kompetentna 

Slovenija:  
- 5. 9. 2018: "Nastopajte kot Obama" (mag. Andreja Jernejčič), BTC                    

 Ljubljana 
- 6. 9. 2018: "Izpodbijanje - orodje za izboljševanje obstoječih in rojevanje 
svežih idej" (Nastja Mulej), Sklad, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana  
- 13. 9. 2018: "Prepoznavanje in razvoj kompetenc zaposlenih" (Aleksander 
Zadel), sklad, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana  
- 13. 9. 2018: Neverbalna komunikacija v pogajanjih in prodaji (Edvard 

Kadič), PGZ, Murska Sobota 
- 20. 9. 2018: "Kako dosegati odlične delovne rezultate z metodo SDI 
(Strenght Deployment Inventory)" (mag. Mojca Fon Jager), OOZ Izola  
- 20. 9. 2018: Neverbalna komunikacija v pogajanjih in prodaji (Edvard 

Kadič) OOZ, Ravne na Koroškem 
- 27. 9. 2018: "O govorici telesa in javnem nastopanju" (Anja Križnik 

Tomažin), Nova Gorica  
 
Spremljajte jih na naslednji povezavi, saj prijave na večino delavnic še niso 

možne.  
 
 informativna delavnica za javni razpis za sofinanciranje 
projektov kariernih centrov za mlade 
Kdaj: 13. 9. 2018 ob 10.00 
Kje: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, velika dvorana 
 
Več informacij o javnem razpisu najdete tukaj. 
 

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1085


napoved dogodkov
delavnica  za prijavitelje (interreg si-At) 
Kdaj: 19. 9. 2018 ob 10.00 
Kje: Hotel Alte Post, v kraju Lipnica v Avstriji 
 
Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 4. roka javnega 

razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- 

Avstrija v obdobju 2014-2020, ki se bo zaključil 28. novembra 2018.  
 

Prijave in več informacij o delavnici lahko pogledate na naslednji povezavi. 

dan evropskega sodelovanja/EC day 2018 

Prijave in program so dosegljivi tukaj. 

http://www.si-at.eu/si2/2018/08/21/opomnik-vabilo-na-delavnico-za-prijavitelje/
http://www.si-at.eu/si2/2018/08/22/pridruzite-se-nam-in-dozivite-cezmejni-geopark/


Prijave in program so dosegljivi tukaj. 

Prijave in program so dosegljivi tukaj. 

http://www.si-hu.eu/2018/08/16/vabilo-na-kolesarjenje-po-porabju/
http://www.si-hr.eu/si2/2018/08/30/vabilo-na-dogodek-26-septembra-2018-uzivanje-kulturne-dediscine-v-portorozu-in-piranu/


napoved dogodkov
teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU
Vljudno vabljeni na Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij 

EU, ki se bo odvil med 18. in 28. septembrom 2018 na slikoviti slovenski 

obali. 

Letošnji slogan tradicionalnega dogodka, ki ga organizirajo različne slovenske 

in evropske institucije, je »Videti moje morje«. 
Dogodek bo deležnikom, strokovnjakom in širši javnosti iz baltske, donavske, 

jadransko-jonske in alpske makroregije omogočil razpravo o okoljski 

povezljivosti in drugih makroregionalnih izzivih ter o komunikaciji med 

izvajalci makroregionalnih strategij. V okviru tedna bo prirejen tudi poseben 

dogodek, posvečen Evropskemu letu kulturne dediščine 2018. 

 

Več o tednu najdete tukaj.  

konferenca - digitalizacija slovenskih podjetij

22. 10. Motivacijski dan za vodje

23. 10. Od idej k praktičnim rešitvam

Za več informacij spremljajte spletno stran Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.

https://www.adriatic-ionian.eu/event/mediterranean-coast-and-macro-regional-strategies-week-2018/registration-form-test-ines/
http://www.sklad-kadri.si/


obvestila
Slovenija 100 odstotno uspešna pri koriščenju sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega 
sklada 2007–2013
Slovenija koriščenje evropskih kohezijskih sredstev programskega 
obdobja 2007–2013 na področju Evropskega sklada za regionalni razvoj) 
in Kohezijskega sklada tudi uradno zaključuje 100 odstotno uspešno. 
 
To je po pregledu zaključnih poročil za operativna programa regionalnih 
razvojnih potencialov (OP RR) in razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture (OP ROPI), ki sta bili podlaga za koriščenje sredstev, Službi 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sporočila Evropska 
komisija.  
 

 Programsko obdobje 2007–2013 se je sicer na področju izvajanja zaključilo

konec leta 2015, ko je bil zadnji rok za nastanek izdatkov v okviru

sofinanciranih projektov. To leto je bilo prelomno in zahtevno, a ga je Slovenija

zaključila na uspešnem 4. mestu med državami članicami EU. Bila je tudi med

osmerico tistih so še pred uradnim zaključkom programskega obdobja v

nacionalni proračun povrnile maksimalno kvoto sredstev – t. j. 95 odstotkov od

razpoložljivih dobrih štirih milijard evrov. Kot izhaja iz obvestila Evropske

komisije, bo sedaj država v roku 45 dni za že omenjena operativna programa

prejela nakazilo zadnjih 5 odstotkov oz. 167,26 milijona evrov (89,16 milijona

evrov iz OP RR in 78,10 iz OP ROPI), ki so jih do pregleda in potrditve

slovenskih zaključnih poročil začasno zadržali v Bruslju. Zaključno poročilo za

evropski socialni sklad (operativni program razvoja človeških virov), z naslova

katerega pričakujemo 38 milijonov evrov, je še v pregledu na Evropski komisiji. 

 

Več si lahko preberete tukaj. 
 

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/slovenija-100-odstotno-uspesna-pri-koriscenju-sredstev-iz-evropskega-sklada-za-regionalni-razvoj-in-kohezijskega-sklada-200720132013


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.  
 

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

na področju regionalnega razvoja. 

Več si lahko preberete v pomladanski izdaji. 

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  

navodila organa upravljanja 2014–2020 
Navodila Organa upravljanja za izvajanje evropske kohezijske politike 

2014–2020 z vključenimi spremembami se nahajajo tukaj. 

uporabno

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-64-cohesion-policy-30-years-investing-in-the-future-of-european-regions
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila


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 naslednjo kontaktno osebo pri 

organu upravljanja: 

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si. 
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi,  

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 
Lektura: Katarina Podobnikar 
 
Foto naslovnice: Irena Rink 
 


