
9 novih javnih razpisov 

Primer dobre prakse - NewSloSouvenir 
 

 

 

Februar št. 63 

www.eu-skladi.si 

                     Kohezijski e-kotiček       Avgust, št. 105 

  P
ro

je
k
ti

 
A

k
tu

a
ln

i ra
z
p
isi 

 

  O
b
v
e
stila

 
 

 
     

 
    

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


 

 

 

 

 

 

   Primer dobre prakse 
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Cilj projekta NewSloSouvenir je bil oblikovati in 
razviti sodobne oblikovalsko dovršene slovenske 
spominke in izdelke za dom, ki bodo s svojo novo 
obliko, strukturo in tehnološkimi rešitvami navdušile 
tako tuje kot domače turiste, pa tudi mlajše uporabnike 
in širšo publiko. Prispevali bodo k prepoznavnosti 
Slovenije in njene simbolne identitete z bogatim 
izročilom in pridihom sodobnega časa. 

  

S tem namenom so v sklopu projekta nastali izvirni 
oblikovalsko dovršeni slovenski spominki: 
 
TRILESKA (avtorica Bea Brufach) – linija lesenih kuhinjskih 
pripomočkov, kot so lesena vilica in žlica za solato, kuhalnica, 
deska, podstavki, modelčki za piškotke itd. z lasersko gravuro 
čipke oz. Triglava; 
WOODA (avtorica Lea Rovina) – linija steklenic za vodo in 
ostalih steklenih izdelkov z reliefnimi motivi slovenskih 
drevesnih vrst in zamaškom/podstavkom iz lesa; 
K’KOKO (avtorica Petra Šink) – linija izdelkov za dom in prosti 
čas s potiski kokošk v 3D čipkastem oz. mrežastem videzu: 
predpasnik, majica in pogrinjek z motivi kokošk, 3D 
magnetek/broška v obliki kokoške, škatla kot embalaža za 
izdelke s potiskom ter funkcionalna torba za steklenico za vodo 
z različnimi slovenskimi motivi kokošk, nageljnov itd.; 
CARNATION (avtorica Erika Korošec) – linija lesenih namiznih 
dekorativnih izdelkov z lasersko gravuro slovenskih motivov; 
KURA/CURE (avtorica Estera Rezar) – linija  zdravilnih čajev za 
odpravljanje najpogostejših slovenskih tegob s 
potiskano embalažo in humornimi ilustracijami kokošk, ki 
ponazarjajo karakteristike Slovencev in njihove tegobe; 
S KURO NA TURO (avtor Gal Gregorc) – linija humornih 
razglednic z zanimivimi ilustracijami lika kokoške, ki potuje in 
raziskuje Slovenijo, 
SLOVENIABRACE (avtorica Klara Zupančič) – linija zapestnic z 
obeski, ki ponazarjajo različne dele Slovenije in pokrajine s 
skupnim sloganom »Be embrace by SLOVEnia« ter Premium 
linija zapestnic Sloveniabrace. 

 

Pri razvoju idej so se opirali na specifike sodobnega 
produktnega oblikovanja in iskali sinergijo 
med tradicijo čipke ter lokalnimi naravnimi materiali, ki 
ponazarjajo različnost slovenske pokrajine (npr. les, 
kamen, glina, steklo, slama), v kombinaciji s sodobnimi, 
trajnostnimi materiali in tehnološkimi rešitvami, ki jih 
zaokrožajo še slovenski običaji, navade, motivi, 
značilnosti pokrajin in ljudje. 
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Več o projektu na naslednji povezavi. 

Vrednost 
projekta: 
20.785 evrov 

ESS prispevek: 
16.628 evrov 
 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.fd.si/predstavitev-slovenskih-spominkov-v-sklopu-pkp-projekta-newslosouvenir-na-fakulteti-za-dizajn/
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   Iz zbornika Človeško srce čudna je stvar 
POČITNIŠKO BRANJE: V nadaljevanju si lahko preberete dve leposlovni besedili in pesem oseb z motnjami v duševnem razvoju 
vključenih v projekt Vključujemo in aktiviramo. 

NOVO ŽIVLJENJE 

Po poškodbi sem se zelo raznežil. Prišlo je do novega začetka življenja. Potem ko so me 
preselili v ZUDV Dornava na okrevanje, sem se dolgo spraševal, zakaj se je moja 
partnerka tako odločila. Sedaj, ko sem tukaj že 18 mesecev, razumem. Postal sem 
povsem drug človek. V zadovoljstvo mi je stanovati v ustanovi in samemu sebi komaj 
verjamem. Kolikor se da tudi sam pomagam, zlasti pri pospravljanju posode, brisanju 
tal, kuhanju kave in čaja, pospravljanju osebnih stvari, zlaganju perila itd., kar mi je v 
veliko veselje. 
Zelo cenim pogovor z osebo, ki ji lahko zaupam, ki je odprta za pogovor in moje težave 
in ki mi zna prisluhniti. Cenim to, da sem na svoji pestri življenjski poti spoznal 
ogromno prijateljev, ki mi kljub nesreči še vedno stojijo ob strani.  
Srečen sem, da sem ohranil staro znanje, da mi je ostal spomin, da lahko razmišljam, 
načrtujem. Izhode si poleg vnaprej načrtovanih urejam tudi sam. Življenje zdaj, ko sem 
invalid, ni tako enostavno. Veliko se moram prilagajti, saj za vse stike z okolico 
potrebujem nekaj pomoči v obliki dogovarjanja, prevozov. V zavodu imam veliko 
možnosti izbire med različnimi dejavnostmi, ki jih lahko počnem. Povedati želim, da 
sem se spremenil in na novo zaživel. V življenju je potrebno imeti cilje in se truditi, 
kako jih doseči. Včasih gre, včasih pa ne. Vendar je potrebno vztrajati. Pot, po kateri 
hodim, ni enostavna, tega se zavedam. Po poškodbi sem se ogromno stvari naučil, 
dobil sem drugačen pogled na življenje, ki ga sedaj gledam z drugega zornega kota. 
Imam tri leta starega sinčka, ki bi mu bil rad zgleden očka, ga vodil z življenjskimi 
napotki in se veliko družil z njim.    
 
Blaž Bergant 
(ZUDV  Dornava) 

 

ČLOVEŠKO SRCE 
 
ČLOVEŠKO SRCE čudna je stvar, 
vidi vse tisto, za kar večini ni mar: 
majhne drobne stvari, ki nas 
bogatijo in se zastonj lahko delijo. 
 
Nasmehi, objemi mostove gradijo, 
podajo mi roko, saj lažje je. 
Vse se skrbi prepolovijo, 
če jih delimo. 
Vsak človek je dar, 
pa naj bo takšen, kot je. 
 
Najti sreče sledi ni vedno 
preprosto, 
tja, kjer je tema, prinašati luči. 
Mladost hitro mine, starost je 
modrejša, 
misli, besede lahko do česa so 
ključ. 
 
Vrstice, zaključki, neka pravila 
pri pisanju sonetov delajo red, 
bi ga morala napisati, 
a to me ne zanima, 
niti ni stvar, ki bi mi dajala polet. 
 
Prepih je odpihnil urico dela, 
ko smo se z Jano učili novih stvari, 
do septembra, ko se spet vidimo 
tukaj, pa vsak lahko še kaj naredi. 
 
 
Nevenka Kos 
(CUDV Črna na Koroškem) 
 
 
 

SPLETNA LJUBEZEN 

O POPOLNI LJUBEZNI sanjarimo vsi, saj želimo najti nekoga, ki bi nas imel rad z vsemi 
naštetimi dobrimi in slabimi lastnostmi. V času zaljubljenosti vidimo pri osebi, v katero 
smo zaljubljeni, samo pozitivne lastnosti. Takrat smo gluhi in slepi, živimo v oblakih. Za 
ljubljeno osebo bi naredili karkoli, samo da bi ji ugajali. V obdobju zaljubljenosti ne 
ljubimo, temveč sanjarimo, da je drugi tak, kot si ga želimo. 
Ljubezen pa nastopi takrat, ko drugega vidimo takega, kot je, in ne takega, kot si 
želimo, da bi bil. In mu potem vseeno želimo in delamo dobro. Takrat ljubimo z vsem 
bitjem. Zame ta trenutek še ni nastopil, saj sem spoznala, da bi me moji simpatični 
osvajalci imeli samo za lutko, s katero bi se lahko hvalili in delali, kar bi želeli.  
In naše intimne sanje? Morda smo le klik od najlepšega moškega. S svojo spletno 
simpatijo si lahko dopisujemo, ji virtualno dvorimo, si pošiljamo žgečkljive fotografije. 
Vse je tehnično tako enostavno. Glavni čar spletne komunikacije je vznemirjenje.  
 
Svojo intimo in težave lahko na ta način delimo z nekom na drugi strani. Občutek 
imamo, da te ta posluša, da ga zanima, da nas razume. To privede do občutka, da smo 
ljubljeni in tega si želimo še in še. Prepričani smo, da je nekdo ustvarjen za nas, ker ima 
vse lastnosti, ki jih cenimo. 
 
Klaudija Bogdan 
(ZUDV Dornava) 
 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/vkljucujemo-in-aktiviramo/zborniki/
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 Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske 

politike v programskem obdobju 2014–2020 
  Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju naložbe s 

sredstvi EU in Republike Slovenije 
 Mnenje OU glede umeščanja logotipov evropske kohezijske politike na spletni strani 

upravičencev, katerih projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Evropskega socialnega sklada in/ali Kohezijskega sklada 

 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

 Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 

 

 

 Logotipi in Priročnik celostne grafične podobe 
 Primeri plakatov in Navodila za njihovo uporabo (verzija plakatov v wordu) 

 PPT predloga za predstavitev 3-4 in PPT predloga za predstavitev 16-9 
 Predstavitveni video celostne grafične podobe 2014-2020 

 

 

Logotipi, priročniki in druge uporabne predloge za evropsko kohezijsko politiko v obdobju 

2014–2020  

 

NAVODILA evropskih strukturnih in investicijskih skladov za področje obveščanja javnosti 

UPORABNO 

   

   Označevanje projektov 2014–2020  

  

Posebnost:  

možne kombinacije iz 

različnih virov financiranja 

(Evropski sklad za 

regionalni razvoj, Evropski 

kmetijski sklad za razvoj 

podeželja, Evropski sklad 

za pomorstvo in ribištvo) 

 Upoštevanje tistih 
navodil, ki imajo 
najbolj stroge zahteve 

(glede na dosedanjo 
prakso so to navodila 
Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo) 

 

www.eu-skladi.si 

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/tolmacenje-2016-oj.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/tolmacenje-2016-oj.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/logotipi/plakat-template-folder.zip
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/predloge-plakatov-word-splet.zip
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp-materiali/svrk_template_4-3_no-logo.pptx
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp-materiali/svrk_template_16-9_no-logo.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.eu-skladi.si/
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mladi do 29. leta starosti       študenti     iskalci prve zaposlitve   študenti vzgoje in izobraževanja  
mladi – ranljive skupine        mladi podjetniki 

 

Aktualni razpisi za MLADE 
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Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 

Rok za prijavo: 15. 6. 2017–20. 9. 2017   

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo:  od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje 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 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
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/
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/
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Aktualni razpisi za  

MALA IN SREDNJA PODJETJA 

          
podjetja v vseh fazah razvoja    podjetja z raziskovalnimi oddelki    zasebni zavodi    start-up 
podjetja   socialna podjetja 

 Javni razpis DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1 

Rok za prijavo: tretje odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije 

iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn 

Rok za prijavo: prvi rok 28. 9. 2017 in drugi rok 26. 1. 2018 

Razpisna dokumentacija 

www.eu-skladi.si 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 

Rok za prijavo: 9. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« 

Rok za prijavo: 1. rok: 26. 9. 2017, 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v 

mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška, 
Slovenija – Avstrija in Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: SI–HR: 3. rok – 27. 9. 2017 ob 12. uri;  SI–AT: 3. rok - 14. 9. 2017;  SI–HU: 14. 11. do 12. ure 

Razpisna dokumentacija (SI–HR), (SI–AT), (SI–HU) 

 Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 

Rok za prijavo: 25. 9. 2017 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija NOVO! 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1120
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1120
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-avstrija
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-madzarska
http://www.si-hr.eu/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1126
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1126


 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za 
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE 
          

Aktualni razpisi za DELODAJALCE 
          samostojni podjetniki     lastniki malih in srednjih podjetij     kadrovski direktorji večjih podjetij 
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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. ure in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

Več slovenskih in evropskih razpisov s področja turizma za pridobitev nepovratnih sredstev pa 

najdete na naslednji povezavi. 

 

 Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 

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

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« 

Rok za prijavo: 1. rok: 29. 9. 2017, 2. rok: 12. 9. 2018, 3. rok: 12. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

 Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 

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

Razpisna dokumentacija NOVO! 

NOVO! 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/javni-razpisi-in-prosta-delovna-mesta
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/zavod-rs-za-zaposlovanje/javno-povabilo-usposabljanje-na-delovnem-mestu
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
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Aktualni razpisi za NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
          
Okoljske NVO  NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva   kreativne organizacije   socialni 
partnerji    izobraževalne NVO     NVO s področja aktivnega državljanstva 

 

 

 

Več o vseh evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne organizacije na enem mestu 

pa najdete na razpisi.info. 

 

 

Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – 

Hrvaška, Slovenija – Avstrija in Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: SI–HR: 3. rok – 27. 9. 2017 ob 12. uri;  SI–AT: 3. rok - 14. 9. 2017;  SI–HU: 14. 11. do 12. ure 

Razpisna dokumentacija (SI–HR), (SI–AT), (SI–HU) 

 

 

Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov 

zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog 

Rok za prijavo:  12. 9. 2017 do 10. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 

Rok za prijavo:  do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017 

Razpisna dokumentacija 

NOVO! 

NOVO! 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.razpisi.info/index
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-avstrija
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-madzarska
http://www.si-hr.eu/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_pf_17_url_rs_20_17.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_pf_17_url_rs_20_17.pdf


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualni razpisi za 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 sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 

Rok za prijavo: četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb 
ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 

Rok za prijavo: 4. rok 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb 
širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 

Rok za prijavo: skrajni rok 23. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 

Rok za prijavo: 2. rok: 25. 10. 2017 do 16. ure 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – 

Hrvaška, Slovenija – Avstrija in Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: SI–HR: 3. rok – 27. 9. 2017 ob 12. uri;  SI–AT: 3. rok - 14. 9. 2017;  SI–HU: 14. 11. do 12. ure 

Razpisna dokumentacija (SI–HR), (SI–AT), (SI–HU) 

( 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 izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018 

Rok za prijavo:  15. 9. 2017 

Razpisna dokumentacija 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
http://www.eu-skladi.si/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-avstrija
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-madzarska
http://www.si-hr.eu/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1125
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1125
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Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih 

Rok za prijavo:  18. 9. 2017 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

 

Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih 

oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-

umetnostno vzgojo 

Rok za prijavo:  26. 9. 2017 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov 

zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog 

Rok za prijavo:  12. 9. 2017 do 10. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 

Rok za prijavo:  do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017 

Razpisna dokumentacija 

NOVO! 

NOVO! 

NOVO! 

NOVO! 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1063
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1063
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=1563
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=1563
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=1563
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=1563
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_pf_17_url_rs_20_17.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_pf_17_url_rs_20_17.pdf
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Aktualni razpisi za KMETE, 
GOZDARJE IN RIBIČE 
          
nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register   mladi kmetje    lastniki gozdov    agrarne 
skupnosti 

 

 

 

 

1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda 

Rok za prijavo:  do objave zaključka na spletnih straneh 

Razpisna dokumentacija 

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 

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in 

razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 

Rok za prijavo: 29. 9. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim 

vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani 

Rok za prijavo: 29. 9. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja 

Rok za prijavo: 22. 9. 2017 

Razpisna dokumentacija 

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 

Rok za prijavo: 29. 11. 2017 

Razpisna dokumentacija 

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 

proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in 

srednja podjetja 

Rok za prijavo: 30. 11. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

NOVO! 

NOVO! 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1338
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1338
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1339
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1339
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1339
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1339


 

 

 

 

 

Napovedi razpisov 
          Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

Obvestila – Dogodki 
lala 
Projekt Kompetentna Slovenija je sklop delavnic in usposabljanj, ki so namenjene posameznikom, ki se želijo dodatno 

usposabljati in krepiti svoje kompetence. Izvaja se v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov. 

Delavnice izvajajo priznanim strokovnjaki s področja razvoja kadrov, ki pokrivajo širok nabor tem delavnic, od vodenja kadrov, 

krepitve prodajnih veščin, spodbujanja inovativnosti do dizajn menedžmenta.  

Delavnice potekajo celo leto po vsej Sloveniji. Seznam delavnic se sproti dopolnjuje. Več informacij o vsebini in prijavi najdete 

na spletni strani sklada.  

SEZNAM DELAVNIC 

 

5.9.2017 - Trženje za netržnike - Mateja Milost (Terme Ptuj) 

7.9.2017 - Prodaja na tujih trgih in učinkovit sejemski nastop - Mateja Milost (Celje, RASP) 

14.9.2017 - Ključna trženjska vprašanja na vaši poti do uspeha in izziv poslovanja na tujih trgih - Mateja Milost (Novo Mesto, 

GZDBK)  

19.9.2017 - Prodaja na tujih trgih in učinkovit sejemski nastop - Mateja Milost (LU Slovenska Bistrica) 

21. 9. 2017 - Sinergija poslovne strategije in organizacijske kulture - Brane Gruban (GZS Območna zbornica za severno 

Primorsko, Nova Gorica)  

26.9.2017 - Trženje za netržnike! - Mateja Milost (Murska Sobota)  

28.9.2017 - Postanite dobri prodajalci in uporabljajte učinkovite prodajne tehnike - Mateja Milost (Murska Sobota)  

3.10.2017 - Prodajni sestanek, prodajna predstavitev in zaključevanje posla - Mateja Milost (GZDBK, Novo mesto) 

11.10.2017 - Učinkovito poslovno komuniciranje in uspešne tehnike pogajanj - Mateja Milost (LU Jesenice)  

19.10.2017 - Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja zaposlenih - Brane Gruban (OOZ Krško) 

 

 

  

 

 

 

Kompetentna Slovenija vabi na delavnice s področja razvoja kadrov 

 

www.eu-skladi.si 
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Vabljeni k prijavi! 

Delavnice so brezplačne.  

Potrebna je prijava.  

 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/


 

 

 

 

 

Obvestila – Dogodki 
lala 

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU, 20.–23. september 2017 

 
Osrednja tema letošnjega dogodka je »Živeti z morjem«. 

Strokovnjaki in udeleženci bodo zato raziskovali pomen morja in morske obale, njunih naravnih virov in gospodarskih 

potencialov, opozarjali na tveganja, ki jim je obala izpostavljena ter krepili zavest o pomenu morja in obale za kakovostno 

življenje vseh. 

Zvrstile se bodo okrogle mize, predstavitve projektov, delavnice in drugi dogodki za širšo in strokovno javnost. Izvajale jih bodo 

institucije, ki delujejo na področju makroregionalnih strategij Evropske unije, saj se prav v Sloveniji stikajo Podonavska, 

Jadransko-jonska in Alpska makroregija. 

Več o dogodku na spletni strani Strategije EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). 

 

 

 

 

www.eu-skladi.si 
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Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate (The PPI2Innovate Days),  
3. oktobra 2017 v Lublin Conference Centre v Lublinu, Poljska 
 
 

Kdaj: Torek, 3. 10. 2017 od 10:00 do 16:30 

 

Kje: Konferenčni center v Lublinu, Poljska 

 

Na konferenci Dnevi PPI2Innovate bo poudarek na povečevanju znanja o javnem naročanju inovacij preko predstavitve 

pripomočka PPI2Innovate, ki ga je pripravila prof. Gabriella M. Racca iz Univerze v Torinu. V predstavitev pripomočka 

PPI2Innovate bo vključena predvsem praktična uporaba procedur javnega naročanja.  

Dnevni red konference je na voljo na naslednji spletni strani. 

 

 
 

Pohod ob dnevu Evropskega sodelovanja, 23. september 2017 

V mesecu septembru bodo čezmejni 

programi sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in 

Slovenija-Hrvaška v duhu slogana 

letošnjega Dneva evropskega sodelovanja 

»To go far, go together« organizirali pohod 

po Mariborskem Pohorju 23. septembra 

2017.  

Dogodek je za udeležence brezplačen. 

Organizatorji zagotovijo avtobusni prevoz iz 

programskih območij, hrano in pijačo. 

Vabilo, podrobnosti o programu in 

prijavnica na dogodek bodo na razpolago v 

kratkem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adriatic-ionian.eu/communication/news/616540-mediterranean-coast-and-macroregional-strategies-week-slovenia-20-23-september-2017-save-the-date
http://www.eu-skladi.si/
https://www.eventbrite.com/e/ppi2innovate-days-registration-34946894101?aff=es2


 

 

 

 

 

  

 
 

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

 
Aktualne novice o izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki, 

obveščanje o novostih s področja izobraževanja odraslih, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih. 

Več informacij na povezavi. 

 

Portal e-Uprava  

  Enostaven nakup vrednotnice  

 

 Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko 

spleta 

 

 Mobilna eUprava   

 

 

 

Obiščite portal eUprava! 

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

www.eu-skladi.si 
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Finančni instrumenti – Platforma fi-compass 
 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: https://vimeo.com/116960592.  

Nekaj informacij dobite lahko tudi iz predstavitev in povzetkov januarske konference v Ljubljani  na naslednji povezavi.  

Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/. 

 

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 naslednji povezavi. 

Obvestila – Portali in platforme 
lala Podatkovna platforma za sklade ESI 

Platforma omogoča dostop do podatkov o financiranju in pričakovanih dosežkih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov. Podatki se nanašajo na 533 programov, ki so bili potrjeni do julija 2016. Podatki so prikazani tudi za vsako državo 

posebej.  

Platforma se nahaja na naslednji povezavi. 

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://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.eu-skladi.si/
https://vimeo.com/116960592
https://www.fi-compass.eu/event/787/financial-instruments-delivering-esi-funds-seminar-series-member-states-ljubljana-21
https://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://podatki.gov.si/
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Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

 Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče 

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

Vodnik po financiranju EU za začetnike 

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim. 

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, 

predvsem pa pojasni, kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.): 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl. 

Večletni finančni okvir za različne programe 

EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim 

upravičencem,  kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.  

Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko 

ogledate tukaj. 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih 

tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobneje na: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm 

 

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 naslednji povezavi.    

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov? 
 1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU 
2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti 
3. Lažji prenos podjetij 
4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev 
5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni 
6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva 
7. Spodbujanje internacionalizacije MSP 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/slovenia/news/2016-0222_zdruzevanje_esi_in_efsi_sl.htm
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/2.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/3.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/4.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/5.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/6.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
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Vodič po javnem naročanju 

 Vodič po javnem naročanju, ki upravi in upravičencem pomaga čim bolje izkoristiti naložbe EU, odslej na voljo tudi v 

slovenskem jeziku.  

Povezava do vodiča po javnem naročanju. 

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja 

  

 

Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in 

posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko 

spletne strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.  

 

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala Zemljevid regij in občin Slovenije 

 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala 

zemeljvid regij in občin v Republiki Sloveniji v merilu 1:250000. 

Zemljevid tako vključuje občine, statistične regije in kohezijski regiji. 

Zemljevid je dosegljiv tukaj. 

Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, lahko pošljete prošnjo na 

natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo poslali po pošti. 

Obvestila – Razno 

Interaktivni zemljevid projektov SI-HR in SI-AT 

 

Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: objavljena video navodila za 

izpolnjevanje časovnice: https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be in zbirnika regresa za slovenske 

upravičence: https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be 

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače 

  

 

Brošura – Impact and results of Cohesion Policy  

Brošura Impact and results of Cohesion Policy – Benefits from V4 Cohesion Policy to the EU -15 and project examples from V4+ 

je nastala v času predsedovanja Poljske Višegrajski skupini. Brošura predstavlja pozitivne učinke evropske kohezijske politike 

tudi za države članice, ki so glavne plačnice v evropski proračun z namenom zmanjševanja razlik med regijami. V brošuri 

najdete tudi primere dobrih praks, ki še dodatno dokazujejo koristnost evropske kohezijske politike tudi v prihodnosti. 

Povezava do brošure in videa. 

V okviru zemljevidov lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih v okviru Operativnih programov 

Slovenija–Hrvaška in Slovenija–Avstrija 2007–2013. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sl.pdf
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/kohezijske-regije_karta_2016_splet.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/video/impact-of-cohesion-policy-v4-and-eu-15-subtitles.mp4
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://84.39.218.252/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima objavljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov za ukrepe 

Programa razvoja podeželja 2014–2020.  

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  
 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček 

celostne grafične podobe pa najdete tukaj.  

 Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi. 

Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  
 
Več si lahko preberete tukaj. 
 

 

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014–2020 

 
Aktualne razpise iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja si lahko pogledate tudi na naslednji povezavi. 

Objavljeni povzetki projektov čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo, 

Madžarsko in Hrvaško 

 
Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in bogate z zunanjimi 

mejami, izredno pomembno. Rezultati projektov, izvedenih v okviru programov čezmejnega sodelovanja, so vidni kazalec 

pozitivnega vpliva na kakovost življenja in sožitja prebivalcev obmejnega prostora sodelujočih držav.  

Povzetki se nahajajo na spletnih straneh programov pod rubriko projekti: 

  
   
   
  

 

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. 
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Obvestila – Razno 

FINA EU TOČKA    

http://www.eu-skladi.si/
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/terminski_nacrt_do_konca_leta_2017.pdf
http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-61-cohesion-policy-looks-to-the-future
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.255/si2/
mailto:eutocka.svrk@gov.si


 

Uredila in oblikovala: 

Nataša Rojšek  

Lektura:  

Nataša Kogej 

 

 

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. 

 

 

Želimo vam prijetno branje!  

E-novice PRePlet  

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak teden izdaja e-novice PRePlet, ki se navezujejo na program razvoja 

podeželja. Vse številke in prijave so dosegljive na naslednji povezavi. 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014–2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114 EUR, če znesku ESPR dodamo še 

sredstva proračuna RS, je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014–2020 na voljo 32.647.360,88 EUR. 

Več na http://www.ribiski-sklad.si/. 

Kontakt 

Obvestila – Razno 
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mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/505-19-1-2016-predhodno-usposabljanje-za-vkljucitev-v-ukrep-kopop-iz-prp-2014-2020
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/e-novice-preplet
http://www.ribiski-sklad.si/
http://www.eu-skladi.si/

