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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, sta vam za vsa vprašanja na voljo dva sodelavca Službe 

Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

 

 

Analitika razpisov 

 Na spletni strani www.eu-skladi je pripravljena analitika razpisov pod rubriko razpisi – Komu so namenjena sredstva 

po naslednjih ciljnih skupinah:  

 Mladi 

 Mala in srednja podjetja 

 Delodajalci 

 Zaposleni/brezposelni 

 Nevladne organizacije 

 Raziskovalne, javne in druge ustanove 

 Kmetje in gozdarji 

 

 Analitika razpisov po ciljnih skupinah je dosegljiva tukaj. 

 

http://www.eu-skladi.si/
mailto:eutocka.svrk@gov.si
http://www.eu-skladi/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/komu-so-namenjena-sredstva


 

 

 

 

Geopark Karavanke kot model uspeha čezmejnega sodelovanja raste dalje s projektom EUfutuR, ki ga ravno tako delno 

financira Evropski sklad za regionalni razvoj za programsko obdobje 2014–2020. 

 

 

   PRIMER DOBRE PRAKSE  
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Projekt »Geopark Karavanke – edinstven, čezmejni model uspeha raste dalje« 

 

 Območje občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne 

na Koroškem, Dravograd, Pliberk, Suha, Bistrica nad 

Pliberkom, Globasnica, Galicija, Žitara Vas, Železna Kapla in 

Sele odlikuje izjemna geološka podlaga s številnimi 

geološkimi posebnostmi. Območje, ki je veliko 997 km2 in 

ima okoli 51.500 prebivalcev, zaznamuje večstoletna 

rudarska tradicija. Izdanki rudnih teles na pobočjih Pece, 

Uršlje gore in Obirja ter njihovi ostanki v starih rudnikih še 

danes privlačijo pozornost obiskovalcev in znanstvenikov, saj 

so nekateri izjemnega, svetovnega znanstvenega pomena. 

Čez to območje poteka Periadriatska prelomna cona, kjer se 

spektakularno stikajo različne kamnine Evroazijske in Afriške 

litosferske plošče. Raznovrstne kamnine in druge ostanke 

pestrega vulkanskega delovanja najdemo na Smrekovškem 

pogorju ter Obirskem. Na območju Geoparka so številna 

nahajališča rudnih mineralov in tudi nekaterih redkih 

mineralov ter fosilov. Zaradi živahne tektonike in erozije ob 

dvigu Savinjskih Alp in Karavank, se je na območju razvil 

svojevrsten ter zanimiv relief. Čudoviti gozdovi, gorski 

pašniki in skalovja so življenjski prostor nekaterih redkih, 

ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst.  

 

Te priložnosti so prepoznali in v okviru sofinanciranega 

projekta Geopark Karavanke: 

 vzpostavili čezmejni geopark; 

 s čezmejnim koordiniranjem in upravljanjem 

spodbudili trajnostno rabo geoloških naravnih 

danosti in prispevali k njihovemu ohranjanju; 

 okrepili čezmejno sodelovanje; 

 izboljšali prepoznavnost in spodbudili trajnostni 

razvoj območja predvsem s pomočjo 

»geoturizma« ter »geoizobraževanja«. 

 

 

 

Vrednost projekta: 2.503.424 evrov 

EU prispevek: 2.104.135 evrov  

 

 

Projekt, ki se je po 36 mesecih zaključil 31. avgusta 2013, se 

je izvajal v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija–Avstrija 

2007–2013. 

 

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


 

 

 

 

Foto projekta: arhiv upravičenca 
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Namen projekta je na mejnem območju med Slovenijo 

in Avstrijo opredeliti skupno strukturo čezmejnega 

sodelovanja občin, različnih turističnih institucij, 

regionalno razvojnih agencij in društev, ki sedaj 

poteka v obliki Delovne skupnosti »Geopark«, in 

ustanoviti Evropsko združenje za teritorialno 

sodelovanje (EZTS) na osnovi medobčinskega 

sodelovanja. S tem bi se zmanjšale administrativne 

ovire za regionalni razvoj in hkrati okrepila dosedanja 

uspešna  kooperacija 14 občin. Okrepilo se bo 

sodelovanje javnih institucij med regijami, med 

občinami in državljani ter ključnimi institucijami, 

vključenimi v regionalne razvojne aktivnosti. Aktivna 

udeležba prebivalcev bo spodbujena s predstavitvami 

in aktivnostmi (predvideni vsakoletni enotedenski 

Geopark festival, specifična/izbrana Geopark tema v 

obliki »šolskega tekmovanja«, iniciative za aktivno 

vključevanje celotnega prebivalstva kot fotografski in 

video natečaj na teme Geoparka itd.), kar bo 

povečevalo stopnjo prepoznavnosti. Projekt bo tako 

prispeval k vključitvi prebivalstva v čezmejne 

aktivnosti ter sodelovanju med občinami in državljani.  

 

Geopark Karavanke ima od novembra 2015 mednarodni naslov 

UNESCO Geopark - priložnost in izziv za celotno območje, za to 

bo za večjo mednarodno prepoznavnost območja aktivno 

uporabljal možnosti in priložnosti UNESCO mreže. Načrtovano je 

sodelovanje z okoliškimi Geoparki v prostoru Alpe Adria in 

predlog lastne platforme sodelovanja pod naslovom »Alpe Adria 

Geopark«. Načrtovana je še izvedba UNESCO mednarodne 

Geopark prireditve v Karavankah, promoviral pa se bo tudi 

zastavljen cilj ustanovitve prvega EZTS na občinski ravni med 

Avstrijo in Slovenijo.  

 

Projekt  »EUfutuR« 

 

 

Vrednost projekta: 614.963 evrov 

EU prispevek: 723.486 evrov  

 

 
Več o projektih na naslednji povezavi. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.geopark-karawanken.at/slo/vstopna-stran.html
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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:  

»Priprava in implementacija e-ocenjevanja pri maturi«: za projekt v vrednosti milijon evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 

800.000 evrov.  

Več na povezavi. 

»Učinkovito pravosodje«: za projekt v skupni vrednosti 32,9 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 26,30 milijona 

evrov.  

Več na povezavi. 

»Podpora malim in srednjim podjetjem v začetnih fazah življenjskega cikla«: za projekt v skupni vrednosti 500.000 evrov bo 

Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 360.000 evrov. 

Več na povezavi. 

»SINICA – nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo 

učinkov ukrepov za izboljšanje»:  za projekt v skupni vrednosti 6,3 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 5 milijonov 

evrov. 

Več na povezavi. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-e-ocenjevanje-pri-maturi
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ucinkovito-pravosodje
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-vsebinsko-podporo-msp-v-zacetnih-fazah-zivljenjskega-cikla
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-spremljanje-onesnazenosti-zraka
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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 
          

Prvi izziv 

Rok za prijavo:  31. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis - po kreativni poti do znanja 

2016/2017 

Rok za prijavo:  10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih 
in inovativnih produktov ter storitev 
turističnega gospodarstva (2016–2018) 

Rok za prijavo:  7. 12. 2016; 22. 2. 2017 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  2. odpiranje 27. 1. 2017 do 13.00 ure in 3. 

odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v 

okviru iniciative EUREKA 2016 

Rok za prijavo:  10. 10. 2016 

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-20162017-210-javni-ra/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-gospodarstvom-in-negospodarstvom-v-lokalnem-in-regionalnem-okolju-po/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
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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 za dodeljevanje 

spodbud v okviru iniciative 

EUREKA 2016 

Rok za prijavo:  10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih 
in inovativnih produktov ter storitev 
turističnega gospodarstva (2016 - 2018) 

Rok za prijavo:  7. 12. 2016; 22. 2. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  2. odpiranje 27. 1. 2017 do 13.00 ure in 3. 

odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Hrvaška 

Rok za prijavo:  14. 11. 2016 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 

večgeneracijskih centrov 

Rok za prijavo: 19. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
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://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1040


 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za 
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE 
          

Aktualni razpisi za DELODAJALCE 
          

 

samostojni podjetniki 

lastniki malih in srednjih podjetij 

kadrovski direktorji večjih podjetij 
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Javno povabilo za usposabljanje na 

delovnem mestu 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Prvi izziv 

Rok za prijavo:  31. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

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 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
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.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015
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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 

 

 

 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Hrvaška 

Rok za prijavo:  14. 11. 2016 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 3. rok - začetek leta 2017  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 

večgeneracijskih centrov 

Rok za prijavo: 19. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

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://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://www.si-hu.eu/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1040


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE, 
JAVNE IN DRUGE USTANOVE 
          

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Hrvaška 

Rok za prijavo:  14. 11. 2016 do 12. ure  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 3. rok - začetek leta 2017  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis - po kreativni poti do znanja 

2016/2017 

Rok za prijavo:  10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

univerze 

visokošolski zavodi 

šole 

raziskovalne in razvojne organizacije 

nacionalne, regionalne in lokalne oblasti 

regionalne in lokalne razvojne agencije 

tehnološki parki 

inkubatorji 

in druge ustanove 
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Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo 

šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih 

delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« 

Rok za prijavo: 3. 10. do 10. ure 

Razpisna dokumentacija 

Krajša in daljša gostovanja tujih 

strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 

2016-2018 
Rok za prijavo: 20. 10. do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 

večgeneracijskih centrov 

Rok za prijavo: 19. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

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://www.si-hu.eu/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-gospodarstvom-in-negospodarstvom-v-lokalnem-in-regionalnem-okolju-po/
http://www.eu-skladi.si/
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=1470
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=1473
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1040
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Napovedi razpisov 
          Napovedi več kot 80 razpisov si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

POUDAREK 

Danes bosta objavljena Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 in  Javni razpis Prva zaposlitev na 

področju vzgoje in izobraževanja 2017 na spletni povezavi http://www.eu-skladi.si ali na spletnih straneh Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. 

Aktualni razpisi za KMETE IN 
GOZDARJE 
            

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 

4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe 

kmetijskih gospodarstev, namenjene 

prilagoditvi na podnebne spremembe 

Rok za prijavo: 10. 10. 2016 

Razpisna dokumentacija 

2. Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za 

naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 

2016 

Rok za prijavo: 10. 10. 2016  

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 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/
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=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1271
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1271
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1271
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1271
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1268
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1268
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1268
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1268
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=1258
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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, tudi v slovenščini.  

Več na naslednji povezavi. 

Obvestila – Portali  
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. 

Brezplačni spletni tečaj o evropskih sredstvih 

Spletni tečaj bo potekal 31. 10. – 9. 12. 2016.  

 

Več informacij na naslednji povezavi in video filmčku. 

 

Obvestila – Dogodki 
Informativni dan za razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018« 

  

 

Kdaj: 7. 10. 2016 ob 10. uri 

Kje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, sejna soba 504 

Sodelujemo za skupne cilje 

Zaključni dogodek Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v Sloveniji v obdobju 2009–2014, ki bo v 

petek, 7. oktobra 2016, ob 10. uri, v klubu Cankarjevega doma, Ljubljana. 

Ohranjena kulturna in naravna dediščina, ohranjanje biotske pestrosti, bolj opolnomočena civilna družba, nove raziskave in 

številne nove izkušnje v mednarodnih izmenjavah – samo nekaj doprinosov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega 

prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma k večji kakovosti življenja v Sloveniji. Z okvirno 29 milijoni evrov sredstev, 

ki vključujejo nepovratna sredstva in sredstva nosilcev projektov, smo v obdobju 2009–2014 v Sloveniji uresničili več kot 120 

projektov, ki so predstavljeni tudi v novi brošuri dostopni prek http://www.norwaygrants.si/programi/kaj-smo-dosegli/  

   

Prijava na brezplačni dogodek je mogoča do 5. oktobra 2016 

prek naslednje povezave.  

Podrobnejše informacije o programih in projektih: 

www.norwaygrants.si/www.eeagrant.si; 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://cor.europa.eu/sl/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=W1LLY-mwyac
http://www.norwaygrants.si/programi/kaj-smo-dosegli/
http://www.norwaygrants.si/zakljucni-dogodek-financnega-mehanizma-egp-norveskega-financnega-mehanizma-2009-2014/
http://www.norwaygrants.si/www.eeagrant.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. 

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. 

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.  Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava! 

 

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

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 – Portali 
lala Finančni instrumenti – Platforma fi-compass 
 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.  

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/. 

 

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mojaizbira.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/


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. 
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Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

www.eu-skladi.si 

Vodič po javnem naročanju 

 

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 

 

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.  

 

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, 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.    

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://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://www.eu-skladi.si/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
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://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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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 v jesenski številki, kjer je predstavljena tudi kampanja EU projekt, moj projekt. 
 

 

Obvestila – Razno 

Dokumentarni film: MEROSLOVJE - BREZ MERJENJ SE SVET USTAVI 

 
Čas, dolžina, hitrost, teža, tlak in temperatura so fizikalne lastnosti, s katerimi se srečujemo vsak dan, a jih skoraj ne opazimo. 

Brez merjenja se svet ustavi. Merimo v zdravstvu, merimo emisije v našem okolju, merjenje je povezano tudi z zagotavljanjem 

zdrave hrane. V izobraževalni oddaji o meroslovju in merskih enotah se boste sprehodili skozi zgodbe, povezane z merskimi 

enotami, ki so del našega vsakdanjega življenja. 

Dokumentarni film je bil financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije. 

Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi. 

On - line igra Partnerji  

Po knjižni različici imenovani Partnerji je Evropska komisija pripravila še on-line interaktivno igro. 

Podaj se v igro in odkrij skrivnost! 

Povezava do igre. 

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: 

  
   
   
  

 

Prva nagrada Design Value Award 2016 za KCDM 

Kompetenčni center za design management je bil letos kot pilotni projekt uvajanja design managementa v slovenska podjetja s 

ciljem povečati konkurenčnost in dodano vrednost uvrščen na prvo mesto med nagrajenci Design Value Award. Projekt je bil 

sofinanciran tudi s pomočjo Evropskega socialnega sklada. 
 

Tukaj si lahko pogledate predstavitveni plakat projekta 

 

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
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2016/panorama-58-an-urban-agenda-for-the-eu
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174406701
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partners/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.255/si2/
http://www.dmi.org/?page=2016DVAWinners
http://www.design-management.si/wp-content/uploads/2016/09/KCDM_poster_DMIaward2016_portrait.pdf


 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa 

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek  

Lektura:  

Nataša Kogej 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

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

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

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

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

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 Prijetno branje vam želimo! 

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.  

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. 

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 24.809.114,00 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/. 
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EU skladi v Centralni in Vzhodni Evropi – Slovenija med najučinkovitejšimi porabniki  

EU sredstev 

  

 

Rezultati analize z naslovom »EU skladi v Centralni in Vzhodni Evropi – Poročilo o napredku 2007–2015«, ki jo je za 

Evropsko Unijo opravila revizijska hiša KPMG, kažejo, da so bile v prejšnjem programskem obdobju najučinkovitejše Litva, 

Slovenija in Estonija. Raziskava KPMG je vključevala enajst držav članic, ki so se EU pridružile med leti 2004 in 2013: Bulgarija, 

Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Romunija, Slovaška in Slovenija. Kot navaja študija, je razlika med 

pogodbeno vezanimi sredstvi in sredstvi, ki so bila na osnovi teh pogodb tudi izplačana upravičencem, pomeben pokazatelj 

učinkovitosti in uspešnosti sistema izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji. Po tem kazalniku se je Slovenija namreč 

uvrstila na visoko drugo mesto takoj za Litvo in pred Estonijo. 

Celotna študija je dosegljiva na naslednji povezavi. 
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