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Slovenija je upravičena v okviru 3 nacionalnih programov (brez čezmejnih programov) do 3,8 

milijarde evrov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU del), ki predstavljajo povprečno 

1 880 evrov na osebo v obdobju 2014–2020. 

Na katera področja je Slovenija usmerila evrospka sredstva   

2014–2020 ? 

 

Skupna vrednost: 4.896.163.358 

EU delež: 3.874.558.685 

Nacionalni delež:  1.021.604.673 

KS 

ESRR ESS 

EKSRP 

0,2 %;   9.211.536,00 
YEI 

0,6 %; 24.809.114,00 
ESPR 

1.390.392.899,00 

895.370.363,00 

837.849.803,00 

716.924.970,00 
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Razdelitev sredstev po glavnih področjih in skladih 

    

 

Konkurenčnost MSP 

   Varstvo okolja  in 
učinkovita raba virov 

Raziskave in inovacije 

   Trajnostna in kakovostna 
delovna mesta 

   Prilagajanje podnebnim 
spremembam in preprečevanje 
tveganja 

   Nizkoogljično gospodarstvo 

Omrežne infrastrukture na  
področju prometa in energije 
 

   Socialna vključenost 

   Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje  

Tehnična podpora  

IKT  

   Učinkovita javna 
uprava  

Višina finančnih sredstev po področjih in skladih, v mio EUR 

 ESRR EKSRP KS ESPR ESS YEI 

http://www.eu-skladi.si/
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Pričakovani dosežki oziroma cilji na koncu programskega obdobja 2014–2020  
 

 PODJETJA   

 
Število podjetij, ki bodo prejela podporo:   

7 700 

Število podjetij, ki bodo prejela z nepovratna sredstva:   

2 500 
Število podjetij, ki bodo podprta v okviru finančnih 

instrumentov (povratna sredstva):  

3 700 

Število podjetij, ki bodo prejela nefinančno podporo 

(svetovanje):   

7 000 

Število podprtih start-upov:  

400 

Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem 
(nepovratna sredstva): 

150 000 00 EUR 

Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem 

(povratna sredstva):   

750 000 00 EUR 

Nova delovna mesta:  

1000 

Število dodatnih gospodinjstev s širokopasovnim dostopom s 
hitrostjo (internetnih povezav) najmanj 30 Mbps: 

20 800  

 

 ŽELEZNIŠKA IN PROMETNA INFRASTRUKTURA   

 
Skupna dolžina obnovljenih železniških prog , od tega: TEN – T 

25 km 

 

Skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog:                           

25 km 

 Skupna dolžina novih cestnih odsekov, od tega TEN-T:                           

13 km 

Skupna dolžina novih cestnih odsekov:  

18 km 

 OKOLJE  

 
Število prebivalcev , ki bodo deležni boljše oskrbe z vodo:                           

120 000 

 

Število prebivalcev, ki bodo deležni boljšega čiščenja odpadne 
vode: 

100 000 

Število prebivalcev, ki bodo imeli koristi od ukrepov za zaščito 

pred poplavami: 

38 427 

Narava in biotska raznovrstnost: površina habitatov, podprtih za 
doseganje boljšega stanja ohranjenosti  

400 ha 
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 RAZISKAVE IN INOVACIJE   

 
Število novih raziskovalcev v podprtih institucijah ali 

ustanovah: 

350 

Število raziskovalcev, ki bodo delovali v izboljšanih  
raziskovalnih infrastrukturnih objektih:  

150 

Število podprtih podjetij za uvedbo novih tržnih izdelkov: 

200 

Število podjetij, ki bodo sodelovala z raziskovalnimi 
institucijami: 

135 

 ENERGIJA   

 
Dodatna zmogljivost proizvodnje energije iz obnovljivih virov: 

80 MW 

Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe: 

2 500 

Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah: 

23 000 000 kWh/leto 

Število dodatnih uporabnikov energije priključenih na pametna 

omrežja: 

300 000 
 

 MESTA  

 
Ocenjeni letni padec plinskih emisij toplogrednih plinov: 

63 000 ton CO2 

Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih 

območjih: 

20 000 m2 

Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi 
strategijami za urbani razvoj: 

700 000 

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih: 

20 000 m2 
 

Število saniranih  stanovanjskih površin na urbanih območjih: 

200 
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   ESIS - CILJI 

Število izbranih lokalnih akcijskih skupin: 

33 

Število podprtih kemtijskih gospodarstev, ki bodo sodelovale v 
shemah kakovosti: 

250 

Št. upravičencev (gospodarstev), deležnih pomoči za zagon 

dejavnosti/podpore za naložbe v nekmetijske dejavnosti na 

podeželskih območjih: 

640 

Skupne naložbe  (zasebni in javni viri) v kmetijsko opremo: 

248 628 176 EUR 

Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih skupinah 
proizvajalcev: 
 

900 

Skupne naložbe (javni in zasebni viri) v nekmetijske dejavnosti 

na podeželskih območjih: 

132 000 000 
Število ketijskih gospodarstev, ki sodelujejo pri dejavnostih 

sodelovanja in promocije na lokalni ravni med udeleženci v 

dobavni verigi: 

80 

Kemtijske površine podprte za ekološko kmetovanje:  

55 000 ha 

Skupno število projektov sodelovanja, podprtih v okviru 

ukrepa sodelovanja: 

60 

Število udeležencev usposabljanj: 

 

99 600 
 
Število gospodarstev, deležnih pomoči za zagon dejavnosti za 
mlade kmete: 

2 500 

Število gospodarstev, ki prejemajo pomoč za naložbe v 

kmetijska gospodarstva: 

2 491 

Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali 

izboljšanih storitev/infrastrukture IKT: 

2% 

Odstotek gozda/drugih gozdnih površin, za katere so bile 
sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske 
raznovrstnosti: 

29% 
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Še več statističnih podatkov, grafov in različnih preglednic o izvajanju 

evropske kohezijske politike v Sloveniji in vseh drugih državah članicah 

najdete na odprti podatkovni platformi za sklade ESI 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
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   Predstavitev projektov 
Prektično vse lokalne skupnosti so bile vključene v 

izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji in  

mnoge med njimi so zelo uspešno črpale evropska 

sredstva. 

Med zelo uspešne med mestnimi občinami sodi tudi 

mestna občina Ptuj. Po podatkih Ministrstva za 

finance, se Ptuj uvršča na prvo mesto med vsemi 

mestnimi občinami v Sloveniji (slika 1). 

Tako so bili zelo dobro izvedeni tudi projekti na 

področju energetske prenove (vrtci, šole, javna 

razsvetljava, uporaba obnovljivih virov energije, itd), 

kar je ocenjevala interdisciplinarna komisija pod 

okriljem Energetike NET Slovenija. V letu 2013 je 

Mestna občina Ptuj prejela sledeča priznanja: 

1. Energetsko najbolj učinkovita Mestna občina v 

kategoriji mestnih občin; 

2. Energetsko najbolj učinkovita občina v kategoriji 

vseh občin v Sloveniji. 

 

 
 Prenova Dominikanskega samostana na Ptuju v kongresno kulturno središče 
 

 

Med najbolj odmevnimi projekti je Dominikanski samostan na 

Ptuju, ki je po dolgem obdobju zapostavljenosti ponovno 

zaživel. Mestna občina Ptuj ga je namenila novim dejavnostim 

– kongresnim in kulturnim dogodkom. Naložba je bila vredna 

3,2 milijona evrov, od tega je Evropski sklad za regionalni 

razvoj prispeval 1,8 milijon evrov. 

 

 

www.eu-skladi.si    2/2016 

          6 

Zgodovina samostana je dolga več kot 800 let in se bolj in 

manj jasno odraža na njegovi stavbni strukturi. Dominikanci 

so prišli na Ptuj v zgodnjem 11. stoletju, kjer jim je bilo 

podarjeno območje znotraj mestnega obzidja na skrajnem 

zahodnem vogalu. Z gradnjo samostana in cerkve so začeli ob 

obstoječih romanskih stavbah. Cerkev je od prvotne 

romanske zasnove preko gotskih faz končno prišla do sedanje 

baročne oblike. Podobno usodo je delil tudi preostali del 

samostanskega kompleksa, kjer je ohranjene mnogo več 

srednjeveške gotske strukture. Kompleks je po razpustitvi 

samostana v poznem 18. stoletju služil različnim namenom, 

od vojašnice in bolnišnice, do muzeja in socialnih stanovanj. 

Vsa obdobja so na kompleksu pustila sledi v obliki dozidav in 

prezidav.  

 

http://www.eu-skladi.si/
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   Predstavitev projektov 
Prenova Dominikanskega samostana je predstavljala 

odgovorno in zahtevno nalogo. Za uspešno prenovo 

zgodovinske stavbe je bilo ključno, da ostane v uporabi, 

novi program pa omogoči, da se izrazi njena zgodovinsko-

umetniška vrednost. Stavbo je bilo potrebno prilagoditi 

prihodnji rabi brez velikih invazivnih posegov, ki bi 

poškodovali historično strukturo. Kongresno kulturno 

središče je dober približek funkciji, ki jo je stavba imela v 

času svoje izgradnje. Samostani so v preteklosti imeli vlogo 

kulturnih in znanstvenih središč, cerkve srednjega veka pa 

so bili edini zaprti prostori, kjer so potekale javne 

prireditve. Samostanski kompleks zaradi sorodnega 

programa skoraj brezhibno služi novi organizacijski shemi. 

V nekdanjo cerkveno ladjo je umeščena glavna 

prireditvena dvorana. Okoli križnega hodnika so nanizani 

vsi preostali spremni prostori, manjša dvorana je v 

nekdanji samostanski jedilnici in še ena v nekdanjih 

gospodarskih prostorih. Križni hodnik služi kot vstopna avla 

in glavno stičišče vseh poti po objektu. Preplet različnih 

stavbnih stilov tvori krhke in občutljive ambiente, ki že 

sami po sebi ponujajo odličen prostorski okvir. 

Tla so oblikovana kot izrazita črna preproga, ki se vije skozi 
celoten kompleks ter oblikovno povezuje že urejene in 
neurejene prostore iz različnih zgodovinskih obdobij. Tlak 
je betonski in je obenem dovolj nevtralen, da ne konkurira 
oživljeni lepoti restavriranih delov stavbe ter dovolj 
kontrasten, da preglasi kaos še neurejenih delov objekta. 
Kontrast med novim tlemi in historično substanco 
nekdanjega samostana je namenoma največji v črno-beli 
pojavnosti glavne dvorane. Ta spominja na znano 
zapovedano črno-belo opravo dominikanskega reda; kjer 
“je bela odraz nedolžnosti in črna skromnosti”. 
 
Cilji naložbe je bila poleg prenove samostana v  

kongresno kulturno središče tudi vzpostavitev 5 novih 

delovnih mest.   

 

 

 

Prenova Dominikanskega samostana je bila nagrajena s 
sledečimi priznanji: 
1. European Union Prize for Contemporary Architecture 

Mies van der Rohe Award 2015, nominacija 
Barcelona, Španija, 2015; 

2. Nagrada Piranesi, nominacija Piran, 2014; 
3. Zlati svinčnik 2014 Ljubljana, 2014; 
4. Interijer leta Ljubljana, 2014; 
5. Leaf Awards 2014, Refurbishment of the Year, 

shortlisted Dusseldorf, Nemčija, 2014 
6. Plečnikova medalja, Ljubljana, 2014; 
7. rchitizer A+ Awards, Architecture + Preservation, jury 

winner New York, ZDA, 2014; 
8. Architizer A+ Awards, Architecture + Preservation, 

popular choice winner New York, ZDA, 2014; 
9. Architizer A+ Awards, Theatres & Performing Arts 

Centers, finalist New York, ZDA, 2014 (Dominikanski 
samostan Ptuj); 

10. AIT Award, Public Building Education, special mention 
Frankfurt, Nemčija, 2014. 

 
 

Predlagatelj prispevka: Štefan Čelan, ZRS Bistra 

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

Namen razpisa:  Spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru 

inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih 

področjih Slovenske strategije pametne specializacije. 

Ciljna skupina:  podjetja 

Rok za prijave: 15. 4. 2016 do 12.ure 

Povezava do razpisa 

 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 

Namen razpisa:  Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni 

dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

Rok za prijave:  od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016 

Povezava do razpisa 

 Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja" 

Namen razpisa:  Zaposlitev 319 učiteljev začetnikov, 131 v vzhodni in 188 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih 

mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in šolah ter 

zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Upravičenci: javni vrtec, osnovna šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, 

javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega programa za dijaške domove oziroma javnoveljavnega programa 

vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

Rok za prijave:  7. 3. 2016 do 10. ure 

Povezava do razpisa 

 Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" 

Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" 

 Namen razpisa: Povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in 

inovacijskih programov oz. projektov konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na 

prednostnih področjih S4. 

Ciljna skupina:  Konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 

Rok za prijave: 15. 4. 2016 do 12.ure 

Povezava do razpisa 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-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-20162017-210-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-20162017-210-javni-ra/
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=1423
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=1423
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=1423
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=1423
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=1423
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=1423
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=1423
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=1423
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=1423
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=1423
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
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=1419
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=1419
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=1419
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=1419
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
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=1419
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Program Prvi izziv 2015 

 Program Prvi izziv 2015 izvaja Zavod RS za zaposlovanje. 

Namen razpisa:  Namen programa je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodene v 

evidenci brezposelnih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje, ter izboljševalo njihovih zaposlitvenih možnosti. 

Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje 

neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

Rok za prijave: 30. 6. 2016 

Povezava do razpisa 

 

www.eu-skladi.si 

Aktualni razpisi ETS 
          Transnacionalni program Adrion - prvi razpis 

Namen razpisa: Podpora inovativnemu sistemu območja, trajnostno ovrednotenje naravnih in kulturnih dobrin, TN varovanje in 

obnavljanje, spodbujanje celostnih prometnih, mobilnostnih in multimodalnih povezav območij. 

Upravičenci: Nacionalni/regionalni/lokalni javni organi, pravne osebe pod javnim nadzorom, privatne organizacije, mednarodne 

organizacije. 

Rok za prijave: 25. 3. 2016 

Povezava do razpisa 

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

Slovenija-Hrvaška 

Namen razpisa: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma; Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in 

spodbujanje eko-sistemskih storitev; Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna 

čezmejna območja. 

Upravičenci: Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali 

zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali 

sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, 

organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva...); Mala in srednje velika podjetja. 

Rok za prijave: prvi rok do 11. 3. 2016 

Povezava do razpisa 

 

Aktualni razpisi  
          

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/prvi-izziv-2015-za-zaposlitev-skoraj-tri-tisoc-mladih
http://www.eu-skladi.si/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
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://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
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://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/


 

 

 

 

 
 

Obvestila 
lala Poly4EmI in BeWiser 

Februarja je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekal skupni dogodek projektov Poly4EmI in BeWiser na temo 

politike grozdov in njihove vloge pri izvajanju strategij pametne specializacije.  

 

Vabljeni gostje, tako visoki predstavniki Evropske komisije (DG GROWTH), kakor tuji strokovnjaki s področja politike in vodenja 

grozdov, so razpravljali o nujnosti urejene politike spodbujanja grozdov z vzpostavitvijo dolgoročnih programov, ukrepov in 

podpornih struktur. Predstavljene so bile dobre prakse podpiranja grozdov v Kataloniji (Španija) in deželi Saški (Nemčija) ter 

primer grozda Cyberforum kot grozda s podeljenim nazivom odličnega vodenja. 

Pomembno mesto v razpravi je zasedal pomen grozdov pri izvajanju strategij pametne specializacije, saj Evropska komisija vidi 

grozde kot DNA v tem procesu. V ta namen so bila predstavljena priporočila projekta Poly4EmI oblikovalcem politik za pripravo 

ustreznega ekosistema za spodbujanje grozdov v Sloveniji, tudi na področju nastajajočih industrij. 

 

V aprilu in juniju bosta potekala še dva finalna dogodka projektov Poly4EmI in BeWiser, in sicer: 

- Poly4EmI: 11. april 2016 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS); 

- BeWiser: 22. junij 2016 na Bledu - za več informacij se obrnite na Nino Sega (nina.sega@ict-slovenia.net). 

 

V okviru projekta Poly4EmI pa se še naprej zbirajo pisma podpore - v primeru, da podpirate aktivnosti projekta in želite v njih 

tudi sodelovati, prosimo izpolnite in podpišite pripeto pismo podpore ter ga pošljite na naslov infopoly@poly4emi.eu ali 

luka.zivic@gov.si. 
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Novinarska konferenca MIZŠ o uspešnosti črpanja v obdobju 2007–2013  

Ministrica je najprej predstavila črpanje kohezijskih sredstev MIZŠ v programskem obdobju 2007-2013. Organ upravljanja 

je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potrdil 171 instrumentov, tj. javnih razpisov za sofinanciranje in neposrednih 

potrditev operacij v skupni višini 746.161.714 EUR (od tega EU del znaša 634.237.456 EUR). Z dodatnimi pravicami porabe so 

optimizirali črpanje in sicer so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport do konca decembra 2015 realizirali 99,92 

% dodeljenih pravic porabe za celotno programsko obdobje 2007-2013. Tako je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2015 

izplačanih 741.588.653 EUR (od tega EU del znaša 630.350.347 EUR). 

Podrobneje na naslednji povezavi. 

Vlada RS se je v februarju seznanila tudi s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013. Iz poročila 

izhaja, da je bila država ob koncu leta 2015 uspešna pri koriščenju sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega 

socialnega sklada in Kohezijskega sklada. 

Več na naslednji povezavi. 

Kako združevati evropske strukturne in investicijske sklade (ESI) ter Evropski sklad za 

strateške naložbe (EFSI) 

 
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko danes objavila nove 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, nosilcem projektov in lokalnim oblastem omogočajo, da najbolje izkoristijo oba 

instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zlasti zanimiva 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.    

Brošura.  

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/9461/9a20760dba82523c02900dffee002842/
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/slovenija-uspesna-pri-koriscenju-evropskih-sredstev
http://ec.europa.eu/slovenia/news/2016-0222_zdruzevanje_esi_in_efsi_sl.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2016/european-structural-and-investment-funds-and-european-fund-for-strategic-investments-complementarities-ensuring-coordination-synergies-and-complementarity
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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.  

 Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

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

obveščanja o novostih s področja IO, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih. 

Več informacij na povezavi. 

 

Vodič po javnem naročanju 

 

Portal e-Uprava  

 Enostaven nakup vrednotnice.  

Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta!  

Mobilna eUprava.  

Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava! 

 

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

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. 

Portal mojaizbira.si  

Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, 

dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski  svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so 

predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev 

poklicev. 

Prenova spletne strani mojaizbira.si je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

 

Obvestila 
lala Regiostars Awards 

Iščemo predloge projektov za nagrade RegioStars Awards - inovativne projekte, ki so prispevali k regionalnemu razvoju in so v 

navdih drugim. Če imate kakšen projekt v mislih, nam pošljite svojo idejo. Podrobnosti na 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/. 

 

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 povezave na spletni strani Direktorata za javno naročanje, na 

povezavi www.ejn.gov.si/statist.  

http://www.eu-skladi.si/
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
https://ec.europa.eu/epale/sl
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sl.pdf
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.ejn.gov.si/statist


Finančni instrumenti 

Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so 

finančni instrumenti si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.  

Če želite izvedeti več o finančnih mehanizmih in niste uspeli na januarsko konferenco v Ljubljani, lahko nekaj informacij dobite iz 

predstavitev in povzetkov na naslednji povezavi.  

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

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. 

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

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

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

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

 

Izboljšanje kakovosti zraka v mestih 

 
Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije 

na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.  

Vodnik po financiranju EU za začetnike 

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

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

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

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

Večletni finančni okvir za različne programe 

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

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

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

preberete tukaj. 
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Obvestila 
lala 

www.eu-skladi.si 

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. 

Podrobeneje na: 

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

 

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/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-55-delivering-the-eu-s-investment-policy
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://www.eu-skladi.si/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa 

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

 

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

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

 Obvestila 
lala 

Oddaja prava ideja   

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

 
Aktualni razpisi iz Evropskega kmetijskega skalda za razvoj podeželja si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

E-novice PRePlet  

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

Vabilo k sodelovanju – primeri projektov in praks Programa razvoja podeželja »Kako z evropskimi 

kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko podeželje?« 

Več informacij in pogojih za sodelovanje lahko pogledate na naslednji povezavi.  

 

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 24.809.114,00 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/. 

Poslovne krivulje - Evropska pomoč mladim isklacem zaposlitve 

Poslovne krivulje na Valu 202 so bile namenjene mladim iskalcem zaposlitve. Predstavili so tudi nove razpise, ki so sofinancirani 

z evropskimi sredstvi. 

Posnetek lahko poslušate na naslednji povezavi.  

Projekt BUILD UPON 

BUILD UPON je v svetovnem obsegu največji sodelovalni projekt s področja učinkovite prenove stavb, ki bo na več kot 80 
dogodkih v letu 2016-17 zbral preko 1000 organizacij iz 13 držav. Želimo, da tudi VI soustvarite in postanete del evropske 
revolucije prenove stavb.  
V okviru projekta gradimo aplikacijo RENOWIKI (www.buildupon.eu/initiatives), povezovalno in sodelovalno orodje skupnosti 

BUILD UPON, ki bo v pomoč pri sledenju in koordiniranju vseh najpomembnejših pobud uspešnih praks s teh področij. 

RENOWIKI je prosto dostopno in uporabno orodje, ki ga pišejo in uporabljajo soustvarjalci dobrih praks in dolgoročno uspešnih 

(inter)nacionalnih strategij temeljitih prenov. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/2016_1_4_Okvirni_terminski_nacrt_JR_PRP.pdf
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
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/sporocila-za-javnost/izpostavljena-sporocila-za-javnost/444-vabilo-k-sodelovanju-primeri-projektov-in-praks-programa-razvoja-podezelja-kako-z-evropskimi-kmetijskimi-sredstvi-razvijamo-slovensko-podezelje
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/izpostavljena-sporocila-za-javnost/444-vabilo-k-sodelovanju-primeri-projektov-in-praks-programa-razvoja-podezelja-kako-z-evropskimi-kmetijskimi-sredstvi-razvijamo-slovensko-podezelje
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/izpostavljena-sporocila-za-javnost/444-vabilo-k-sodelovanju-primeri-projektov-in-praks-programa-razvoja-podezelja-kako-z-evropskimi-kmetijskimi-sredstvi-razvijamo-slovensko-podezelje
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/e-novice-preplet
http://www.ribiski-sklad.si/
http://val202.rtvslo.si/2016/01/poslovne-krivulje-10/
file://SVRK-LENTC02/C$/Users/nrojsek/Appdata/Local/Lokalni/www.buildupon.eu/initiatives


 

 

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek   
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Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere 

dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Prijetno branje vam želimo. 

Obvestila 
lala Nagradna igra 

Potegujte se za podpisane startne številke deklet slovenske tekaške reprezentance, tudi olimpijke Vesne Fabjan, ter naših 

lepih kap! Kaj morate narediti?  

Pošljite nam fotografijo s Planice ali kakšnega drugega kraja, kjer tečete na smučeh, na elektrosnki naslov  info.svrk@gov.si 

(dopišete svoje podatke, da vam prislužene nagrade lahko pošljemo). 

  

http://www.eu-skladi.si/
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si

