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DOBRE ZGODBE

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z zasebnimi 

partnerji končala prvi del energetske sanacije občinskih 

stavb, v sklopu katere so prenovili 48 objektov, največ 

vrtcev in šol. Projekt obnove je bil vreden 15 milijonov 
evrov, z njim pa so stroške za energijo in upravljanje teh 

objektov po navedbah zasebnih partnerjev znižali za 
milijon evrov letno. 
V sklopu drugega dela projekta bodo predvidoma do 

konca prihodnjega leta energetsko sanirali še enajst 

objektov. 

Prihranki z energetskimi obnovami stavb v Ljubljani s pomočjo EU 
sredstev

 

Podžupanja Mestne občine Ljubljana Jelka Žekar je na 

nedavni novinarski konferenci v Ljubljani izpostavila, 

da je bil projekt izjemno zahteven, mestna občina pa je 

na tem področju orala ledino. Danes po njenih besedah 

ne velja le za primer dobre prakse v Evropi, ampak tudi 

širše. 

Zemljevid obnov

Energetska prenova vrtca Mladi rod, enota Čira Čara



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

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

 
 
Poznate tudi vi kakšno? 
Pošljite nam jo in skupaj jo bomo izpostavili na spletni strani eu-skladi.si. 
 

Naložba naj bi se partnerjem povrnila prej kot v 

petnajstih letih. Zajamčeni skupni letni prihranek 

toplotne in električne energije namreč znaša več kot 

8 milijonov kilovatnih ur oziroma nekaj več kot milijon 

evrov na leto. To pomeni tudi skoraj 3000 ton manj 
izpustov ogljikovega dioksida, kar je vrednost, ki jo 
letno vsrka 150.000 dreves oziroma 340 hektarjev 
gozda. »Ker med energetsko saniranimi objekti 

prevladujejo vrtci in šole, smo s tem zagotovili tudi 

bolj kakovostno okolje za igro in šolanje najmlajših,« 

je izpostavil Jože Torkar iz družbe Petrol. 

V obdobju 2013–2017 je 150 občin z 
izdatno podporo Kohezijskega sklada 
izvedlo energetsko prenovo javnih stavb 

(šol, vrtcev, zdravstvenih domov, knjižnic in 

drugih stavb v lasti občin) s skupno 

ogrevano tlorisno površino skoraj 765.000 

kvadratnih metrov, kar ustreza približno 273 
povprečno velikim osnovnim šolam. 

Gre za prvi del obsežne energetske sanacije občinskih 

stavb v sklopu energetskega pogodbeništva, ki so jo 

na občini začeli lani in končali septembra letos. V 

sklopu projekta, ki je podprt z evropskimi kohezijskimi 

sredstvi, so prenovili kar 34 ljubljanskih šol in vrtcev, 
nekatere stavbe, v katerih imajo prostore enote 

Zdravstvenega doma Ljubljana ali mestna uprava, v 

prenovo pa so bili med drugim vključeni tudi 

centralno kopališče v Tivoliju, Hala Tivoli, dvorana 

športnega parka na Kodeljevem, strelišče na Rudniku 

in bežigrajska enota Mestne knjižnice Ljubljana. 

Več informacij najdete v publikaciji in videu na naslednji povezavi.

Vir za prispevek: STA, Dnevnik, Primorske novice in publikacija Energetsko napredni

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/energetsko-napredni/


eu projekt, 
moj projekt 2019

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

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


KOHEZIJSKA POLITIKA PO 2020

Za Slovenijo predlog predvideva skoraj 3,1 milijarde evrov kohezijskih sredstev, kar je 

devetodstotni rez v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom. Ob tem je pomemben 

podatek, da je prišlo na ravni EU do 10–odstotnega znižanja kohezijski sredstev. 

 

Komisija sicer v predlogu ohranja tri kategorije razvitosti regij. Manj razvite so tiste, ki dosegajo 75 

odstotkov povprečja EU glede na BDP na prebivalca. Prehodne so tiste, ki dosegajo od 75 do 100 

odstotkov povprečja. Tiste nad 100 odstotki povprečja pa so bolj razvite. 

 

Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji - Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Po 

razpoložljivih statističnih podatkih za leto 2016 dosega zahodna slovenska regija 99 odstotkov 

povprečne razvitosti EU, vzhodna 68 odstotkov, celotna Slovenija pa 83 odstotkov. 

 

Za Slovenijo je bilo ključno, da je padec sredstev čim manjši, poleg tega pa je pomembno, da 

ohrani zmožnost financiranja strukturne transformacije regij po vsej Sloveniji, čeprav Zahodna 

Slovenija dosega povprečno razvitost Unije in se obdobje prehodne regije zanjo izteka. 

 

Komisija vidi evropsko sofinanciranje kot dopolnitev nacionalnemu, zato je določila nižje meje za 

sofinanciranje. S tem bo okrepljen tudi čut odgovornosti upravičencev za njihov projekt. Tako je 

zgornja meja sofinanciranja pri manj razvitih regijah 70 odstotkov, pri regijah v prehodu pa 55 

odstotkov (razvitejše regije so upravičene do 40 odstotkov sofinanciranja).  

Kohezijski paket za Slovenijo



KOHEZIJSKA POLITIKA PO 2020

Takšna je predvidena razporeditev evropskih regij glede na upravičenost sofinanciranja po 2020 

Kohezijski paket za Slovenijo



KOHEZIJSKA POLITIKA PO 2020

V sklopu pogajanj o prihodnjem večletnem proračunu bodo v naslednjih mesecih potekala vroča 

in naporna pogajanja med članicami EU in Evropskim parlamentom, pa tudi razprave o 

prihodnosti kohezijske politike med različnimi deležniki v Sloveniji.   

Kohezijski paket za Slovenijo

NASLEDNJI KORAKI 

Spremljajte regionalni razvoj in kohezijo po letu 2020 na naslednji povezavi. 

ESS+ pa tukaj. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/2021_2027/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en


MLADI
mladi do 29. leta starosti    študenti iskalci prve zaposlitve     študenti vzgoje in

izobraževanja     mladi – ranljive skupine     mladi podjetniki 

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje do 31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija    

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

MALA IN SREDNJA PODJETJA 
podjetja v vseh fazah razvoja      podjetja z raziskovalnimi oddelki      zasebni

zavodi     start-up podjetja      socialna podjetja 

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1 

Rok za prijavo: 4. odpiranje – 15. 5. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2 

Rok za prijavo: 3. rok – 12. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

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

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« 

Rok za prijavo: 20. 11. 2018  
Razpisna dokumentacija  

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

Rok za prijavo: 28. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija  

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/


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

NOV
O!

DELODAJALCI IN ZAPOSLENI/BREZPOSELNI
samostojni podjetniki    lastniki malih in srednjih podjetij    kadrovski direktorji
večjih podjetij   
zaposleni - starejši od 45 let    zaposleni - z nizko izobrazbo  starejši delavci -
starejši od 55 let     brezposelni - predvsem starejši  ranljive skupine - socialno
izključeni delavci, ki se morajo prekvalificirati 

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje do 31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v
obdobju 2019–2022 »E–POSLOVANJE 2019–2022«  
Rok za prijavo: 1. rok: 5. 11. 2018, 2. rok: 1. 10. 2019, 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10.
2021  
Razpisna dokumentacija  

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

Razpisna dokumentacija  

Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij 
Rok za prijavo: 5. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija  

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

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
Razpisna dokumentacija  

NOV
O!

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-application/open-calls-for-project-proposals
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1088
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/


Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 

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

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 

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

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje 

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

Javno povabilo Aktivni do upokojitve 

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

Razpisna dokumentacija 

Učne delavnice: praktično usposabljanje 

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

Razpisna dokumentacija 

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

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

2. PODRAVSKA REGIJA 
Izvaja: Mariborska razvojna agencija 
Razpisna dokumentacija 

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

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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice
http://www.pora-gr.si/index.php/component/k2/item/807-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.mra.si/razpis.html
http://www.rra-koroska.si/si/stipendije


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

5. ZASAVSKA REGIJA 
Izvaja: RRA Zasavje 
Razpisna dokumentacija 

6. POSAVSKA REGIJA 
Izvaja: RRA Posavje 
Razpisna dokumentacija 

7. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 
Izvaja: RC Novo Mesto 
Razpisna dokumentacija 

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

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

10. GORENJSKA REGIJA 
Izvaja: BSC Kranj 
Razpisna dokumentacija 

11. GORIŠKA REGIJA 
Izvaja: Posoški razvojni center 
Razpisna dokumentacija 

12. OBALNO KRAŠKA REGIJA 
Izvaja: RRC Koper 
Razpisna dokumentacija 

http://www.rasr.si/si/razpisi/2018/08/619-Javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.rra-zasavje.si/si/projekti/regijska-stipendijska-shema-zasavje/clanek/2018-2019-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019-5.html
https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html
https://www.rc-nm.si/javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-2018-2019/
https://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=1545
http://www.rralur.si/sl/projekti/objava-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-kadrovskih-tipendij-v-letu-201819
http://www.bsc-kranj.si/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-za-20182019
https://www.prc.si/novice/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem
https://www.rrc-kp.si/sl/novice/598-javni-razpis-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019.html


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–Avstrija 

Rok za prijavo: 28. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija  

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

RAZISKOVALNE, JAVNE IN DRUGE
USTANOVE
Univerze   visokošolski zavodi   šole    raziskovalne in razvojne organizacije
nacionalne, regionalne in lokalne  oblasti    regionalne in lokalne  razvojne
agencije    tehnološki parki     inkubatorji in druge ustanove 

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu
Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 

Rok za prijavo: 30. 6. 2019 

Razpisna dokumentacija  

NOV
O!

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

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
Razpisna dokumentacija  

Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2017–2020 

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

Razpisna dokumentacija 

http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://www.razpisi.info/index
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/


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

Razpisna dokumentacija 

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

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« 

Rok za prijavo: 20. 11. 2018  
Razpisna dokumentacija  

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

Rok za prijavo: 28. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija  

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

Razpisna dokumentacija  

Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij 
Rok za prijavo: 5. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija  NOV
O!

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

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
Razpisna dokumentacija  NOV

O!

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

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov iz PRP 2014–2020 

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh 

Razpisna dokumentacija 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1172/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1625
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-application/open-calls-for-project-proposals
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1088
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258


Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

4. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo 

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

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

Razpisna dokumentacija  

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

Razpisna dokumentacija  

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

Razpisna dokumentacija  

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

Razpisna dokumentacija  

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

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

Rok za prijavo: 20. 12. 2018 

Razpisna dokumentacija 

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

Rok za prijavo: 15. 1. 2019 

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

NOV
O!

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1430
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1436


NAPOVEDI RAZPISOV
Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala
naslednje odločitve o finančni podpori projektom 2014–2020: 

Soboško jezero – Ureditev južnega dela: za projekt v vrednosti dobrih dobrih 1,5 milijona
evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 980.000 evrov. 
Več na povezavi. 

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda v obdobju 2018 do 2022: za projekt v vrednosti  2,4 milijona
evrov (za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1,3 milijona evrov, za kohezijsko regijo

Zahodna Slovenija dober milijon evrov) bo Evropski socialni sklad prispeval 1,9 milijona
evrov. 
Več na povezavi. 

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2018, Univerza v Ljubljani: za

projekt v vrednosti  530.740 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 424.592 evrov. 

Več na povezavi. 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 3. Sklop: za projekt v

vrednosti  17,63 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 7,65 milijona evrov. 

Več na povezavi. 

Prenova mestnega središča v Murski Soboti - 1. faza: za projekt v

vrednosti  slabih 5 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj

prispeval 3 milijone evrov. 

Več na povezavi. 

Energetska obnova stanovanj v javni lasti v mestni občini Celje: za

projekt v vrednosti  730.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobrih

126.000 evrov. 

Več na povezavi. 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ureditev-juznega-dela-soboskega-jezera
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-krepitev-kompetenc-na-podrocju-vodenja-inovativnega-vzgojno-izobrazevalnega-zavoda
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-mobilnost-studentov-iz-socialno-sibkejsih-okoljih-na-univerzi-ljubljana-v-obdobju-201820132020
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-tretji-sklop-aktivnosti-odvajanja-in-ciscenja-odpadnih-voda-v-porecju-ljubljanice
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-prenovo-mestnega-sredisca-v-ureditev-mestnega-sredisca-v-murski-soboti
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-energetsko-obnovo-stanovanj-v-javni-lasti-v-celju


PORTALI IN PLATFORME
Podatkovna platforma za sklade ESI

Platform
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Platforma se nahaja na povezavi.

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

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

s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po 

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

Več na povezavi.

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass

Do leta 2020
 bo v okvir
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ke velik 
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rma o finan
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ja na povezavi. 

Portal Odprti podatki Slovenije
Na portalu OPSI lahko najdete vse od podatkov, orodij, do koristnih 

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

oblikovali lastne infografike in drugo.

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


Portal e-Uprava
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Obiščite portal eUprava! 

 

Spletna platforma za učenje o politikah v okviru programa
Interreg Europe
V okviru medregionalnega programa Interreg Europe 2014–2020, ki 

povezuje vse države članice, Norveško in Švico ter se financira iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, je pričela z delovanjem nova 

spletna platforma, ki je namenjena vsem projektnim partnerjem programa 

in drugim akterjem regionalne politike, da bi z njeno pomočjo lažje oplajali 

znanja o načrtovanju in izvajanju javnih politik na državni/regionalni/lokalni 

ravni. 

 

Platforma se nahaja na povezavi.

Interaktivni portal norveških in EGP finančnih mehanizmov
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Več informacij na povezavi.

https://e-uprava.gov.si/
https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/news/1591/join-the-online-policy-learning-platform-now/
http://www.norwaygrants.si/novice/nov-interaktivni-portal-priblizujemo-rezultate/


smernice, vodniki, publikacije
Vodnik po financiranju EU za začetnike
Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, 

raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim. 

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih 

financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, predvsem pa pojasni, kje in 

kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila. 

Vodnik se nahaja na povezavi. 

Večletni finančni okvir za različne programe 
EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, 

kar zagotavlja finančno podporo tisočim upravičencem, kot so kmetje, 

študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in 

mnogi drugi. Programe večletnega finančnega okvira 2014–2020 z višino 

predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko ogledate 
tukaj. 

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in
investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU 
Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov in kako jih je mogoče dopolnjevati z drugimi 

instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

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

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

pri javnih naročilih največkrat odkrite nepravilnosti pri izvajanju projektov 

sofinanciranih iz strukturnih in investicijskih skladov.  

Dokument je dostopen tukaj. 

http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/index_sl.html
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf


Kako združevati evropske strukturne in investicijske 
sklade (ESI) ter Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)  
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko objavila 

smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov 

(ESI) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Pojasnila oz. praktični 

nasveti, kako najbolje združevati financiranje iz teh skladov, omogočajo 

nosilcem projektov in lokalnim oblastem, da najbolje izkoristijo oba 

instrumenta za financiranje projektov. 

Več na povezavi.  

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske 

unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih tveganega kapitala, ki 

zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobneje na povezavi. 

 

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz 
strukturnih skladov 
1.  Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU 

2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti 

3. Lažji prenos podjetij 

4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev 

5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni 

6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva 

7. Spodbujanje internacionalizacije MSP 

Evropska komisija je avgusta 2018 objavila nove smernice za pomoč javnim 

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

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

Več si lahko preberete tukaj.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-investment-plan-for-europe-new-guidelines-on-combining-european-structural-and-investment-funds-with-the-efsi
https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/2.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/3.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/4.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/5.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/6.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/newsroom/news/2018/08/08-06-2018-commission-guidance-to-help-member-states-organise-sound-tender-procedures-for-eu-funded-projects-all-language-versions-available


Navodila nacionalne kontrole teritorialnega 
sodelovanja malo drugače 
Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole 

teritorialnega sodelovanja: 

- video navodila za izpolnjevanje časovnice,  

- zbirnika regresa za slovenske upravičence. 

Interaktivni zemljevid projektov SI-HR in SI-AT 
V okviru zemljevidov lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, 

sofinanciranih v okviru Operativnih programov Slovenija–Hrvaška in  

Slovenija–Avstrija 2007–2013. 

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

evropsko teritorialno 
sodelovanje

https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
https://www.ita-slo.eu/sl


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

Slovenija:  
- 5. 11. 2018: "Neverbalna komunikacija v pogajanjih in prodaji" (Edvard 

Kadič), GZDBK Novo mesto 
- 5. 11. 2018: "Govorica telesa in javno nastopanje" (Anja Križnik Tomažin), 

Ljudska univerza Slovenska Bistrica 
- 8. 11. 2018: "Timsko delo" (dr. Matej Tušak), GZS Nova Gorica 
- 9. 11. 2018: "Govorica telesa in javno nastopanje« (Anja Križnik Tomažin), 

OOZ Ravne na Koroškem 
- 15. 11. 2018: "Prodajajte kot Jobs" (Mag. Andreja Jernejčič), BTC, Ljubljana 
 
Spremljajte jih na naslednji povezavi, saj prijave na večino delavnic še niso 

možne.  
 

PPI2Innovate okrogla miza
Kdaj: 22. 11. 2018 od 8.30 do 11.30 

Kje: Uradni list RS (Dunajska cesta 167, Ljubljana) 

V okviru projekta PPI2Innovate Zavod TM ICT v sodelovanju z MJU organizira 

okroglo mizo na temo planiranja javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI) na 

področju zdravja, energije in IKT z namenom prikaza praks planiranja JNI in 

izpostavitve pomena planiranja JNI. V okviru dogodka bo predstavljen tudi 

praktični primer predkomercialnega naročanja (PKN).  

Več o dogodku (vabilo, program in prijavnica) so dosegljivi tukaj.

Informacije  o izvedeni konferenci 2. PPI2Innovate dnevi, ki jih je izvedla 

hrvaška agencija za malo gospodarstvo, inovacijein investicije v Zagrebu, so  

 v angleškem jeziku na voljo na naslednji spletni povezavi. 

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/
http://www.djn.mju.gov.si/direktorat-za-javno-narocanje/ppi2innovate
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate/Zagreb--2nd-PPI2Innovate-Days.html


Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 
2014–2020  
Priročnik za celostno grafično podobo, logotipe, podobe živali v vektorski

obliki, predloge plakatov, predloge predstavitev in  predstavitveni filmček

celostne grafične podobe najdete tukaj.  

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020  
Materiali Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko o kohezijski

politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko 

uporabljate – infografika, video, brošure, podatki po državah, preglednice in

predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi.  
 

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

na področju regionalnega razvoja. 

Več si lahko preberete v pomladanski izdaji. 

Primeri dobrih praks 2014–2020  
Programsko obdobje 2014–2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da 

obstaja veliko projektov, ki so vredni, da se jih izpostavi. 

Prilagamo povezavo, kamor pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko 

primer dobre prakse. 

PRIMER DOBRE PRAKSE  

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

2014–2020 z vključenimi spremembami se nahajajo tukaj. 

uporabno

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


Od ponedeljka do petka, med 
9. in 12. uro, so vam za vsa 

vprašanja na voljo 

sodelavci Službe Vlade RS za 

razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko.  

KONTAKTI

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog 

komuniciranja in obveščanja javnosti, se lahko obrnete na naslednjo kontaktno osebo pri 

organu upravljanja: 

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si. 
 

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

saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge 

lahko pošljete na elektronski naslov info.svrk@gov.si.  

Prijetno branje in lepe 
praznike vam želimo!

Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek 
Lektura: Nina Omerza 
 
 
 
 

Foto: Publikacija Energetsko napredni 
 
 
 


