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http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moja-zgodba-glasovanje


DOBRE ZGODBE

Kaj so kompetenčni centri in kakšen je njihov 
namen? 

 

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in 

drugimi organizacijami v okviru posamezne 

gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je 

zviševanje usposobljenosti zaposlenih, pridobivanje 

novih kompetenc za večjo konkurenčnost tako 

zaposlenih kot podjetij in panoge na trgu ter 

sodelovanje slovenskih podjetij v okviru njihove 

panoge. 

Kompetenčni centri v obdobju 2014–2020

Kaj so cilji kompetenčnih centrov? 

 

• izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem 

povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in 

učinkovitosti; 

• krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev 

o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju; 

• krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenos 

dobrih praks na področju razvoja kadrov; 

• krepitev konkurenčnosti in inovativnosti 

slovenskega gospodarstva; 

• razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih 

modelov; 

• promocija gospodarskih panog in / ali področij 

uporabe opredeljenih v S4.  

Kateri so? 

 

• Kompetenčni center za razvoj kadrov v 

sodobnem trajnostnem gradbeništvu, 

• Kompetenčni center za tovarne 

prihodnosti, 

• Kompetenčni center za trajnostni turizem, 

• Kompetenčni center za razvoj kadrov na 

področju orodjarstva, 

• Kompetenčni center za kadre kemijske 

industrije - Pametna specializacija, 

• Kompetenčni center za razvoj kadrov v 

vodarstvu, 

• Kompetenčni center za razvoj kadrov v 

elektroindustriji, 

• Kompetenčni center za razvoj kadrov v 

krožnem gospodarstvu, 

• Kompetenčni center za področje logistike, 

• Kompetenčni center za pametna mesta in 

skupnosti, 

• Kompetenčni center za razvoj kadrov KOC 

hrana, 

• Kompetenčni center - KOC Bio-Pharm , 

• Kompetenčni center za razvoj kadrov na 

področju smučarskih centrov (KOC - SC), 

• Kompetenčni center KoC Kontesa II, 

• Razvoj kadrov za napredek na področju 

kovinskih materialov in predelovalne 

industrije (KOC MAT), 

• KOCTEH2018, 

• Kompetenčni center za napredne 

tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC- 

ToP) 

Koliko sredstev je na voljo? 

 

Skupna vrednost programa: 

4.720.000 EUR 

Prispevek ESS: 

3.776.000 EUR  
 



Kompetentna Slovenija

V okviru projekta “Kompetenčni centri za razvoj 

kadrov” (KOC 2.0) se ob podpori Evropskega 

socialnega sklada izvaja tudi projekt Kompetentna 
Slovenija: 
 

• namenjen je vodjem, kadrovskim delavcem in 

ostalim zaposlenim, 

• spodbuja krepitev podjetniških znanj in t.i. mehkih 

veščin na področjih, ki jih strokovnjaki opredeljujejo 

kot kompetence prihodnosti, 

• poteka v obliki odprtih delavnic in usposabljanj, ki 

se izvajajo po celotni Sloveniji in predvsem zunaj 

treh večjih mestnih središč ter v sodelovanju z 

različnimi deležniki, 

• delavnice izvajajo VRHUNSKI slovenski in tuji 

predavatelji in strokovnjaki iz različnih področij, 

• udeležba je brezplačna. 

Teme delavnic: 
 

• pozitivna in ustvarjalna organizacijska klima 

• vodenje kadrov 

• dizajn menedžment in znamčenje 

• poslovne izboljšave in spodbujanje                  

   inovativnosti, menedžment inovacij 

• snovna učinkovitost, krožno gospodarstvo,  

   zero waste 

• komercializacija znanj ter prodajne                  

   veščine/trženje 

• poslovni bonton idr. 

Ali ste vedeli? 

 

V preteklem programskem obdobju je bilo v višini 7,75 milijona evrov podprtih 19 
panožnih centrov z več kot 300 vključenimi podjetji. Vključenih je bilo preko 14.000 oseb 

z več kot 45.000 udeležbami na usposabljanjih. 

 

V aktualnem programskem obdobju pa je v višini 3,96 milijona evrov podprtih 17 
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki vključujejo 250 podjetij z več kot 35.800 

zaposlenimi.  

Več o programu Kompetenčni centri 2.0 

in projektu Kompetentna Slovenija si 

lahko pogledate tukaj.

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/


V Sloveniji smo z evropskimi kohezijskimi sredstvi obdobja 2014–2020 podprli že na stotine projektov, 

programov ali javnih razpisov, s katerimi pišemo številne dobre zgodbe.  

 
 
 
Veseli bomo vaših predlogov. 

 

Kompetenčni center za razvoj kadrov za napredne tehnologije v 
tovarnah prihodnosti (KoC-ToP)

Kompetenčni center KoC-ToP na Mednarodni 

podiplomski šoli Jožefa Stefana temelji na človeka 

osredotočenem pristopu za pridobivanje 

kompetenc, ki vključuje tako najnovejšo 

tehnologijo umetne inteligence in obogatene 

resničnosti kot tudi sodobne psihološke pristope 

za izboljšanje notranje motivacije. Za slednje je 

kompetenčni center v projekt vključil 

usposabljanje Sare Isaković s področja 

mentalnega treninga.  

Naša srebrna plavalka z olimpijskih iger v Pekingu 

je svoje poslanstvo našla v raziskovanju delovanja 

možganov in psihologije zmogljivosti ter v San 

Diegu opravila magisterij. Svoje znanje in izkušnje 

je delila z udeleženci usposabljanja 

kompetenčnega centra, ki so na njeni delavnici 

okrepili svojo psihološko odpornost za optimalno 

delo, produktivnost, inovativnost ter dobro počutje 

in se tako bolje pripravili na izzive četrte 

industrijske revolucije. 

V sodelovanju s strateško razvojno- 

inovacijskim partnerstvom – t. i. SRIP-om – 

Tovarne prihodnosti je kompetenčni center 

uvedel nov kompetenčni model za pripravo 

partnerskih podjetij (Gorenje I.P.C., LPKF, 

Comtrade, Temida, Iolar in Lotrič 

Certificiranje) na izzive pospešenega 

uvajanja digitalnih tehnologij v vsa področja 

življenja in dela. Poleg nadaljnjega razvoja 

tega modela in izvedbe usposabljanj bo 

pomembna aktivnost v letu 2019 tudi 

nadgradnja kompetenčnega modela z 

ekspertnim sistemom za podporo odločanju 

pri izbiri usposabljanj, ki jo vodi prof. dr. 

Bojan Cestnik s Temide. Kompetenčni center 

bo svoje delo nadaljeval tudi v povezavi s 

kariernim centrom Mednarodne 

podiplomske šole Jožefa Stefana, SRIP-om 

Tovarne prihodnosti in GZS, kjer aktivno 

sodeluje v Odboru za razvoj človeških virov.  

Več informacij o projektu na naslednji 
povezavi in v videu. 

Vrednost projekta:  130.235,00  EUR       
ESS prispevek: 89.985,00 EUR 

Foto: arhiv upravičenca

Predstavljamo jih v rubriki Dobre zgodbe. Poznate tudi vi kakšno?  

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
https://www.mps.si/sl/koc-top/
https://www.youtube.com/watch?v=JKrKgT0fQU0&feature=youtu.be
http://eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks


Končnim prejemnikom so preko Sklada skladov, ki ga 

upravlja SID banka, že na voljo ugodna dolgoročna 
posojila na podlagi prvih finančnih instrumentov. Tako so 

v okviru finančnega instrumenta EKP Posojila za RRI, kjer 
je trenutno sodelujoča banka Sberbank, na voljo ugodna 

dolgoročna posojila za financiranje naložb s področja 

raziskav, razvoja in inovacij za podjetja vseh velikosti, tudi 

za samostojne podjetnike ter zagonska podjetja (krediti do 

višine 10 milijonov evrov, ročnost od 3 do 9 let). 

 

V okviru finančnega instrumenta EKP Mikroposojila MSP, 
kjer je trenutno sodelujoča Primorska Hranilnica Vipava, 
pa so na voljo ugodna mikroposojila za naložbe in tekoče 

poslovanje za mikro ter mala podjetja, zlasti za samostojne 

podjetnike in zagonska podjetja (krediti do 25.000 evrov, 

ročnost od 2 do 5 let). 

Poleg zgornjih instrumentov so v pripravi tudi dodatni 

finančni instrumenti, in sicer: 

 

• krediti za celovito energetsko prenovo javnih stavb, 
• krediti s področja urbanega razvoja v mestnih 
občinah, 
• novi instrumenti garancij za MSP, 
• garancije za raziskave, razvoj in inovacije, 
• instrument lastniškega oz. kvazi-lastniškega 
financiranja za podporo MSP v zgodnejših fazah 
razvoja.  

Pristojna ministrstva in SID banka 

želijo preko Sklada skladov z novimi 

finančnimi instrumenti, to je 

povratnimi sredstvi, aktivno 

spodbuditi vlaganja slovenskih 

podjetij na področjih, ki so 

pomembna za dvig konkurenčnosti 

slovenskega gospodarstva in 

trajnostni razvoj oziroma financirati 

ter zavarovati razvojno usmerjena 

podjetja, ki imajo visoko 

produktivnost, in področja, vključno 

s področjem javnega sektorja, kjer 

obstaja tržna vrzel.  

Končnim prejemnikom na voljo razvojna 
sredstva iz Sklada skladov SID banke

Sredstva bodo na voljo tako preko 

finančnih posrednikov, to je bank in 

hranilnic ter javnih skladov, kot tudi 

neposredno s strani SID banke. 

Več informacij je na voljo na 

spletni strani Sklada skladov 
www.skladskladov.si 
 

https://www.sid.si/


Sklad skladov je namenjen uporabi evropskih 

kohezijskih sredstev. Njegova vrednost znaša 253 
milijonov evrov, ki so Sloveniji na voljo do leta 

2023. 

Sredstvom evropske kohezijske politike bodo 

finančni posredniki zagotovili še okoli 150 

milijonov evrov finančnega vzvoda, tako da bo 

podjetjem in drugim končnim prejemnikom 

skupaj na voljo okoli 400 milijonov evrov. 

Namen sklada, ki ga na podlagi sporazuma o 

financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID 

banka, je financiranje trajnostne gospodarske 

rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega 

poslovanja. To izvaja na podlagi finančnih 

instrumentov, torej povratnih sredstev, se pravi z 

dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. 

Na podlagi predhodne analize tržne vrzeli 

financiranja so bila izbrana štiri področja: 
• raziskave, razvoj in inovacije, 

• konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, 

• energetska učinkovitost in 

• urbani razvoj. 

 

O SKLADU SKLADOV

Prednosti finančnih instrumentov 
 

Finančni instrumenti Sklada skladov nudijo 

končnim prejemnikom prednosti z vidika 

kapitala, nižjih obrestnih mer, daljših ročnosti, 

manjših zahtev po zavarovanjih (ali brez 

zavarovanj) in daljših moratorijev. 

Finančni instrumenti v okviru Sklada skladov  
 



eu projekt, 
moj projekt 2019

- že peto leto zapored 
- v tednu od 11. do 18. maja 2019 
- del uspešne kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT lahko postanete
tudi vi. Izkoristite še zadnjo priložnost za promocijo vašega dela in
projekta. Rok za prijavo dogodka samo še danes! 
 
Več informacij in obrazec za prijavo je na voljo tukaj.

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2019


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    

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: 3. rok – 12. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

AKTUALNI RAZPISI Ažurne objave
razpisov pa
spremljajte na
www.eu-skladi.si.

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja
v MSP v obdobju 2019–2022 »E–POSLOVANJE 2019–2022«  
Rok za prijavo: 2. rok: 1. 10. 2019, 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10.
2021  
Razpisna dokumentacija  

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
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.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022


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

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 

4. razpis programa Interreg Območje Alp  
Rok za prijavo: 12. 12. 2018 

Razpisna dokumentacija  

Transnacionalni program Interreg MED 2014–2020: tretji razpis za modularne projekte 

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
Razpisna dokumentacija  

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v
tujini v letih 2019-2022 

Rok za prijavo: 7. 1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1.
2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022 

Razpisna dokumentacija  

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 

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-application/open-calls-for-project-proposals
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022
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


Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

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 

12 javnih razpisov za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019 po statističnih regijah: 
 
 

1. POMURSKA REGIJA 
Izvaja: PORA, razvojna agencija Gornja Radgona 
Razpisna dokumentacija 

2. PODRAVSKA REGIJA 
Izvaja: Mariborska razvojna agencija 
Razpisna dokumentacija 

3. KOROŠKA REGIJA 
Izvaja: RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo 
Razpisna dokumentacija 

Rok za prijavo: različni roki do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2019

4. SAVINJSKA REGIJA 
Izvaja: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije 
Razpisna dokumentacija 

5. ZASAVSKA REGIJA 
Izvaja: RRA Zasavje 
Razpisna dokumentacija 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
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
http://www.pora-gr.si/index.php/component/k2/item/807-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.mra.si/razpis.html
http://www.rra-koroska.si/si/stipendije
http://www.rasr.si/si/razpisi/2018/08/619-Javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.rra-zasavje.si/si/projekti/regijska-stipendijska-shema-zasavje/clanek/2018-2019-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019-5.html


6. POSAVSKA REGIJA 
Izvaja: RRA Posavje 
Razpisna dokumentacija 

7. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 
Izvaja: RC Novo Mesto 
Razpisna dokumentacija 

8. PRIMORSKO NOTRANJSKA REGIJA 
Izvaja: RRA Zeleni kras 
Razpisna dokumentacija 

9. OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 
Izvaja: RRA Ljubljanske urbane regije 
Razpisna dokumentacija 

10. GORENJSKA REGIJA 
Izvaja: BSC Kranj 
Razpisna dokumentacija 

11. GORIŠKA REGIJA 
Izvaja: Posoški razvojni center 
Razpisna dokumentacija 

12. OBALNO KRAŠKA REGIJA 
Izvaja: RRC Koper 
Razpisna dokumentacija 

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

Transnacionalni program Interreg MED 2014–2020: tretji razpis za modularne
projekte 

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
Razpisna dokumentacija  

https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html
https://www.rc-nm.si/javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-2018-2019/
https://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=1545
http://www.rralur.si/sl/projekti/objava-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-kadrovskih-tipendij-v-letu-201819
http://www.bsc-kranj.si/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-za-20182019
https://www.prc.si/novice/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem
https://www.rrc-kp.si/sl/novice/598-javni-razpis-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019.html
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/


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: 3. rok – 22. 11. 2019 

Razpisna dokumentacija 

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 

4. razpis programa Interreg Območje Alp  
Rok za prijavo: 12. 12. 2018 

Razpisna dokumentacija  

Transnacionalni program Interreg MED 2014–2020: tretji razpis za modularne
projekte 

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
Razpisna dokumentacija  

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.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.alpine-space.eu/project-application/project-application/open-calls-for-project-proposals
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/


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

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 

1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in
organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018 

Rok za prijavo: 20. 12. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 

Rok za prijavo: 15. 1. 2019 

Razpisna dokumentacija 

3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu
2018 

Rok za prijavo: 21. 12. 2018 do 23:59 

Razpisna dokumentacija NOV
O!

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  

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

Razpisna dokumentacija  

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=1430
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1436
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1441
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


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

Razpisna dokumentacija  

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

Razpisna dokumentacija  

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

Razpisna dokumentacija  

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

NAPOVEDI RAZPISOV
Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

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: 

Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju 2018–
2023: za projekt v vrednosti dobrih dobrih  7,8 milijona evrov bo Evropski

sklad za regionalni razvoj prispeval 5,7 milijona evrov. 

 
Več na povezavi. 

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P.pdf
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
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-vsebinsko-podporo-msp


Sanacija degradiranega območja Mercator - gradnja zimskega bazena in urbanega
parka in Blok neprofitnih stanovanj Polje: za projekta v vrednosti  11,1 milijona evrov bo

Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6,2 milijona evrov. 

 
Več na povezavi. 

Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10 A: za projekt v vrednosti 

118.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval 44.000 evrov. 

 

Več na povezavi. 

Kolesarska povezava Celje–Laško (etapa I; Celje–Tremerje): za projekt v vrednosti  3,5
milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,8 milijona evrov. 

 

Več na povezavi. 

Projekt Generator: za projekt v vrednosti  5,9 milijona evrov bo Evropski

sklad za regionalni razvoj prispeval 2,9 milijona evrov. 

 

Več na povezavi. 

Interpretacijsko – informacijski center območja NATURA 2000 Auerspergova
železarna Dvor: za projekt v vrednosti  2 milijona evrov bo Evropski sklad za

regionalni razvoj prispeval 1,6 milijona evrov. 

 

Več na povezavi. 

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti« v Novem mestu: za projekt v vrednosti 

1,26 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 516.000 evrov. 

 

Več na povezavi. 

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-projekta-trajnostnega-urbanega-razvoja-mestne-obcine-slovenj-gradec
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-energetsko-sanacijo-stanovanjske-stavbe-v-novem-mestu
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-kolesarsko-povezavo-celje-lasko
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-projekt-generator-v-celju
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-auerspergovo-zelezarno-dvor-2013-interpretacijsko-informacijski-center-natura-2000
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-vecnamensko-pot-ob-levicnikovi-cesti-v-novem-mestu-1


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 lahko najdete 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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ov o korišče

nju sredste
v Norveš
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zma EGP. 

 

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
delavnica  kompetentna slovenija 
V decembru, sledi naslednja delavnica v okviru projekta Kompetentna 

Slovenija:  
6.–7. 12. 2018: "BusinessBoost Germany: Intenzivna dvodnevna delavnica 
za izvoznike", IEDC Bled 
 
Spremljajte jih na naslednji povezavi, saj prijave na večino delavnic še niso 

možne.  
 

Informativni dan ob 3. razpisu - interreg med
Kdaj: 11. 12. 2018  med 9. in 13. uro 

Kje: Hotel AUSTRIA TREND (Dunajska cesta 154, Ljubljana) 

Na informativnem dnevu bodo predstavljene vsebinske usmeritve programa 

in razpisa, administrativni in finančni pogoji ter ostale informacije za 

prijavitelje.  

Dnevni red: 
8:30–9:00  Registracija 

9:00–13:00  Razpisi 

 

• Pozdravni nagovor- Peter Ješovnik, SVRK, vodja Sektorja za ETS 

• Informacije o 3. razpisu programa MEDITERAN–Anton Pavlin, SVRK 

• Značilnost dobrega projekta–Janez Berdavs, SVRK 

• Odmor in mreženje 

• Predstavitev projekta GREENCAP–Danilo Čeh, ZRS BISTRA PTUJ 

• Upravičeni stroški v projektu–Anton Pavlin, SVRK 

• Vprašanja in odgovori 

Prijavnica

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn7kvdck49Dqbb0JKlk-NFSOCaLk5oRnZbNRM2W-QtduFHEg/viewform?vc=0&c=0&w=1


Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 
2014–2020  
Priročnik za celostno grafično podobo, logotipe, podobe 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 naslednji 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
makroregije
Na Televiziji Slovenija in RTV 4D si lahko ogledate serijo oddaj o makroregijah. 

Oddaje so dosegljive tukaj.

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-66-lithuania-building-a-smarter-future
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174575037?fbclid=IwAR0_0T1W7Fm4wQPX80ao0c4u3nn9Tqx2gUTeZ7p5FSqiYG0OSrlLm9K0nLU


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: Nataša Kogej 
 
 
 
 

Foto: Slovenija Info 
 
 
 


