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UTRINKI IZ 11.  INFORMATIVE

V petek in soboto, 25. in 26. januarja 2019, je na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal 
sejem izobraževanja in poklicev Informativa. Na 
njem so mladi izvedeli tudi, kašne možnosti jim 
ponujajo programi, ki jih sofinancira Evropski 
socialni sklad. 

Razstavni prostor Kaj ponuja Evropski socialni sklad za mlade?

Na skupnem prostoru so se pod naslovom "Kaj 

Evropski socialni sklad ponuja mladim?" 

predstavili Služba vlade za razvoj in evropski 

kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad, Ministrstvo za 

javno upravo, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti ter Center za poklicno izobraževanje, ki 

so mladim na enem mestu predstavili številne 

priložnosti pri izobraževanju, zaposlovanju in 

reševanju podjetniških izzivov. 

Poleg pridobivanja neposrednih informacij o 

programih in priložnostih so mladi skozi 

zanimiv program, ki ga je povezoval Trkaj, 

spoznali različne poklice, ki bodo krojili našo 

prihodnost in možnosti štipendiranja. V 

pogovorih s študenti iz tujine ter z drugimi 

zanimivimi gosti so dobili informacije iz prve 

roke. Matej Cankar se je na študijskem obisku 

s pomočjo Ad futurine štipendije mudil v 

Texasu, ZDA, Maša Urbančič v Edinburghu, v 

Veliki Britaniji, Nuša Crnkovič je študirala v 

Maastrichtu na Nizozemskem, Maša Mori si je 

študijske izkušnje nabirala v Italiji. Kako je 

študirati v Sloveniji, pa je povedal Yaser 

Ghafoori iz Afghanistana, ki je prejemnik Ad 

futurine štipendije za 3-letni doktorski študij na 

Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo na 

Univerzi v Ljubljani. 



Ob pomoči mentorjev in dijakov Gimnazije Želimlje 

in Gimnazije Nova Gorica so se preizkusili v 

vdiranju v fizikalni sef. Preko virtualne resničnosti 

so s posebnimi očali Centra vesoljskih tehnologij 
Hermana Potočnika Noordunga lahko poleteli v 

vesolje. Lahko so se udeležili ustvarjalnih delavnic 

Zavoda RS za zaposlovanje in spoznali programe 

Kam in kako, PUM in Eures, izvedeli, kako s 

pomočjo družbenih omrežij iskati službo, kateri 

bodo poklici prihodnosti in kako poskrbeti za 

samopromocijo, ter se preizkusili v poznavanju e- 

storitev Ministrstva za javno upravo. Veliko 

zanimanja je požela tudi predstavitev poklica 

natakar – barist in delavnica umetnosti latte arta, 

kjer so si obiskovalci ogledali, kako pripraviti 

najboljšo kavo s pridihom priprave umetniške 

mlečne pene in jo tudi poskusili. V dveh dneh 

sejma je bilo na voljo 850 profesionalno 

pripravljenih kavnih napitkov. Topespresso je prva 

uradna slovenska šola za barista in hkrati 

ekskluzivni imetnik svetovno priznane licence za 

latte art grading system Slovenija. 

Ker so v izobraževanju vedno bolj pomembne 

tudi praktične izkušnje, je sklad predstavil 

nekaj zanimivih projektov in sistem vajeništva 

(PKP - Po kreativni poti do znanja,  
ŠIPK - Študentski inovativni projekti za 
družbeno korist, 
PUD - Povezave sistem poklicnega in 
strokovnega izobraževanja s potrebami 
trga dela), preko katerih lahko mladi že v 

času šolanja pridobivajo delovne izkušnje, 

kompetence ter veščine in tako proaktivno 

pristopajo k načrtovanju svoje karierne poti ali 

ustvarjanju lastnega delovnega mesta. 

http://k-sevt.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-sipk/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/povezava-sistema-poklicnega-in-strokovnega-izobrazevanja-s-potrebami-trga-dela-pud/


Delovni mentorji in študentje so tako v okviru 

programa PKP predstavili svoje izkušnje in 

prednosti sodelovanja pri projektih. Veterinarska 

fakulteta UL se je predstavila s projektom »Skrb za 

zdravje in dobro počutje eksotičnih živali v sožitju 

s človekom«, Fakulteta za organizacijske vede UM 

s projektom »Oblikovanje kompetenčnega modela 

za delovna mesta v podjetju DHL Global 

Forwarding, d.o.o.«, Filozofska fakulteta UM s 

projektom »Klik do slik«, Visoka šola za storitve v 

Ljubljani je predstavila razvoj in produkcijo 

kreativnega okolja za namene vizualnega 

komuniciranja pomena zdrave prehrane, 

udeleženci pa so z zanimanjem prisluhnili tudi 

predstavitvi projekta Zdravstvene fakultete UL 

»Novo življenje starega kompleta«. Svoje delo na 

projektih so v okviru programa ŠIPK predstavili 

delovni mentorji in študentje Fakultete za dizajn 

UP s projektom Celostna grafična podoba, Alma 

Mater Europaea – Evropski center iz Maribora s 

projektom »Zdrava drža otrok«, 

Naravoslovnotehniška fakulteta UL s projektom 

»Platnarstvo, nogavičarstvo in modrotiskarstvo na 

tržiškem v sodobni preobleki in Fakulteta za 

strojništvo UM s projektom »Zeleni tekstil«. Kako 

spodbuditi praktično usposabljanje z delom prek 

vajeništva, ki ga omogoča program PUD, so 

mladim povedali predstavniki Šolskega centra 

Škofja Loka in podjetja Polycom, d. o. o., 

predstavnica podjetja Admiral, d .o. .o. pa je 

predstavila primer dobre prakse vajeništva v 

njihovem podjetju.  

Zakaj je pridobivanje novih znanj in 

kompetenc ali vseživljenjsko učenje tako zelo 

pomembno za vsakega posameznika, so 

mladi spoznali preko programa Kompetenčni 
centri za razvoj kadrov, ki je ob pomoči 

predstavnikov različnih podjetij predstavil 

nekatere poklice prihodnosti. Kaj počne 

danes in kaj bo počel v prihodnosti so 

povedali strokovnjak s področja materialov in 

metalurgije (Impol, d. o. o.), inženir 

elektrotehnike (BSH Hišni aparati, d. o. o.), 

programer v telekomunikacijskem podjetju 

(Aviat, d. o. o.), IT za e-poslovanje in digitalne 

storitve, ki razvija povezljive aparate (Gorenje, 

d. d.), elektrotehnik – elektronik (Odelo 

Slovenija, d. o. o.), razvojni tehnolog, ki 

optimizira proizvodne procese in skrbi za 

vpeljavo vitkih metod (Elvez, d. o. o.), 

varnostni tehnik, operater nadzornega centra 

in inženir elektrotehnik (Varnost Vič, d. d.). 

Fotogalerija

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/
https://www.facebook.com/pg/EUSkladi/photos/?tab=album&album_id=1478625422268746&__xts__%5B0%5D=68.ARBkS82jwTfCg19S5fArhMKZ2bYhEAleZvl6EUeWjOkkBmxUDh8MAz-fU-dbeUakQaDzZ_ilrPf_szu6aVh7rz-cKnqSMXwPqzUfllKy9RRSKxOcgBw8CxzdfrHneNa4SAET9j9FN_RQ1kiJ4AAQSBALB3mu6liiqv19Ujr9vzWDF9vWtsm2sEKOid8NfGrSd19d4McCpHgki5EbBUIN4I2zFzz7Uu0qRbmEjRBYwZO4JQumnkVbM6jc9i-wuEkxRh9YxvibQBqCS6cabtCAGgqVzEbPlXt_ZnVpidbNRgL2H0zE5EoZDp6VNcYHnyKaz9TIDUKOrXXrgp2aEDLr8FyzG57XUP-jPW0QHFN8kM5KcL1kZx5VXbv6edlsmCokDh7RcY0DQwjkZCa-61653wc09nMsSjEsgxl1zmKPVpNhof5NGy0jTCIX1nUbXGczicLRy9I0pstz133-aqU-4HPsK5nBHZB8uH5nN92hNWOmQscswXTD6Gwmmld2eyfQB6V8axbNNM-d9xMIWKE4bS0KIMbn8Lpb40pO6mNJoQ&__tn__=-UC-R


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 2019 

Rok za prijavo: 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija 

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

zavodi     start-up podjetja      socialna podjetja 

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1 

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

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2 

Rok za prijavo: 3. rok – 12. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

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

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

 

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

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
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-2019
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.eu-skladi.si/
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://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/


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

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

Razpisna dokumentacija  

Usposabljanje na delovnem mestu 2019 

Rok za prijavo: 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija

Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020  
Rok za prijavo: 20. 2. 2019 do 23.59 

Razpisna dokumentacija  

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

Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 12.00 

Razpisna dokumentacija  

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis 

Rok za prijavo: 8. 3. 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/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164
http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals


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 

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

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

2. PODRAVSKA REGIJA 
Izvaja: Mariborska razvojna agencija 
Razpisna dokumentacija 

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

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

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

5. ZASAVSKA REGIJA 
Izvaja: RRA Zasavje 
Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 

Rok za prijavo: 31. 5. 2019 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 

6. POSAVSKA REGIJA 
Izvaja: RRA Posavje 
Razpisna dokumentacija 

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


7. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 
Izvaja: RC Novo Mesto 
Razpisna dokumentacija 

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

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

10. GORENJSKA REGIJA 
Izvaja: BSC Kranj 
Razpisna dokumentacija 

11. GORIŠKA REGIJA 
Izvaja: Posoški razvojni center 
Razpisna dokumentacija 

12. OBALNO KRAŠKA REGIJA 
Izvaja: RRC Koper 
Razpisna dokumentacija 

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

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

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
Razpisna dokumentacija  

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

Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 12.00 

Razpisna dokumentacija  

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis 

Rok za prijavo: 8. 3. 2019 

Razpisna dokumentacija  

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


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

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

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

Rok za prijavo: 30. 6. 2019 

Razpisna dokumentacija  

Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2017–2020 

Rok za prijavo: 3. rok – 22. 11. 2019 

Razpisna dokumentacija 

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

Razpisna dokumentacija 

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

Rok za prijavo: 31. 1. 2019  
Razpisna dokumentacija  

Javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture 

Rok za prijavo: 22. 2. 2019 

Razpisna dokumentacija  

NOV
O!

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v 
ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022 

Rok za prijavo: 7. 2. 2019 

Razpisna dokumentacija  

http://www.razpisi.info/index
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1625
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1904
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-vkljucevanja-oseb-ki-so-pred-izgubo-zaposlitve-v-ukrepe-na-trgu-dela/


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

2. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov 

Rok za prijavo: 12. 4. 2019 do 23.59 

Razpisna dokumentacija 

2. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v 
dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, 
ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani 
Rok za prijavo: 12. 4. 2019 do 23.59 

Razpisna dokumentacija 

2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
Rok za prijavo: 19. 4. 2019 do 23.59 

Razpisna dokumentacija 

10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za leto 2018 

Rok za prijavo: 24. 4. 2019 do 23.59 

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

NOV
O!

NOV
O!

NOV
O!

NOV
O!

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

Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 12:00 

Razpisna dokumentacija  NOV
O!

Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte 

Rok za prijavo: 15. 3. 2019 do 12.00 (CET) 
Razpisna dokumentacija  NOV

O!

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis 

Rok za prijavo: 8. 3. 2019 

Razpisna dokumentacija  

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1448
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1447
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1452
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1450
http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
https://www.ita-slo.eu/sl/razpisi/ciljni-razpis-za-standardne-projekte-%C5%A1t-072019
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals


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  

4. javni razpis za produktivne naložbe v klasično 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 okoljsko akvakulturo 

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija  

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 

Rok za prijavo: do porabe sredstev 

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 

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 
2018 
Rok za prijavo: 23. 4. 2019 do 23.59 

Razpisna dokumentacija NOV
O!

2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih 
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim 
okoljskim praksam 

Rok za prijavo: 19. 4. 2019 do 23.59 

Razpisna dokumentacija NOV
O!

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.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/okoljska_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/predelava_P.pdf
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=1449
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1451


Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje): za 

projekt v vrednosti  9,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
3,1 milijona evrov. 

Več na povezavi. 

Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na območju 
Dunajske ceste: za projekt v vrednosti  6,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni 

razvoj prispeval 1,2 milijona evrov. 

Več na povezavi. 

Celostna ureditev Poljanske ceste: za projekt v vrednosti  2,8 milijona evrov bo 

Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 957.000 evrov. 

Več na povezavi. 

Poslovni center Vrelec: za projekt v vrednosti 1,1 milijona evrov bo Evropski 

sklad za regionalni razvoj prispeval 839.000 evrov. 

Več na povezavi. 

Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku - Vrh 
Julijcev: za projekt v vrednosti slabih  3,7 milijona evrov bo Evropski sklad za 

regionalni razvoj prispeval 2,9 milijona evrov. 
Več na povezavi. 

Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore: za projekt v vrednosti 34 milijonov evrov bo 

Evropski kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 18 milijonov evrov. 
Več na povezavi. 

Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v krznih situacijah: za projekt 

v vrednosti 2,2 milijona evrov bo Kohezijski sklad  prispeval skoraj  1,6 milijona evrov. 
Več na povezavi. 

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: 

NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

NAPOVEDI RAZPISOV

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-meze
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ureditev-kolesarske-mreze-na-dunajski-cesti-v-ljubljani
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-celostno-ureditev-poljanske-ceste
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-poslovni-center-vrelec-v-rogaski-slatini
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izboljsanje-habitatov-v-triglavskem-narodnem-parku
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-zmanjsanje-poplavne-ogrozenosti-v-zeleznikih
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izboljsanje-varnosti-prometa-na-morju
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi


PORTALI IN PLATFORME
Podatkovna platforma za sklade ESI

Platform
a omogoč

a dostop do podatko
v o financir

anju in pričako
vanih 

dosežkih
 v okviru Evropsk

ih struktur
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o na 533 program

ov, ki so
 bili potr

jeni do julija 2016. P
odatki s

o 

prikazan
i tudi za vsako državo posebe

j. 

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

u izvaja
nja evrop

ske kohe
zijske

 politi
ke velik 

poud
arek na t. i. fin

ančni
h instru

menti
h. Kaj

 so in za koga
 so name

njeni,
 si 

lahko
 na kratk

o ogled
ate na naslednji povezavi. 

Platfo
rma o finan

čnih instru
menti

h se naha
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

Enost
aven nakup

 vredn
otnice

 / Plače
vanje in urejan

je ter 

oddaj
a vlog preko

 spleta
 / Mob

ilna eUpra
va              

              
              

              
              

              
              

  

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

• Želite izvedet
i, koliko

 projekt
ov je bilo sofinan

ciranih v Sloveni
ji? 

• Se sprašuj
ete, koli

ko zelenih
 delovni

h mest sm
o ustvaril

i? 

• Vas zanima
, koliko slovens

kih in norvešk
ih organiz

acij sod
eluje? 

 

Odgovo
re najdete

 na interakt
ivnem portalu

, ki omo
goča enostav

en 

dostop do podatk
ov o korišče

nju sredste
v Norveš

kega finančn
ega 

mehani
zma in Finančn

ega mehani
zma EGP. 

 

Več informacij na povezavi.

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


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


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 zimski izdaji. 

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

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

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

primer dobre prakse. 

PRIMER DOBRE PRAKSE  

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

2014–2020 z vključenimi spremembami se nahajajo tukaj. 

uporabno
makroregije
Na Televiziji Slovenija in RTV 4D si lahko ogledate serijo oddaj o makroregijah. 

Oddaje so dosegljive tukaj.

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-67-success-stories-across-our-regions-and-borders
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174575037?fbclid=IwAR0_0T1W7Fm4wQPX80ao0c4u3nn9Tqx2gUTeZ7p5FSqiYG0OSrlLm9K0nLU


Imaš idejo in potrebuješ nekaj finančne spodbude? Z evropskimi sredstvi je 

pot do cilja bližnja, kot si misliš. Preveri možnosti mikroposojil pri Skladu 
skladov. 

 

obvestila
mikroposojila pri skladu skladov 

Nacionalne poklicne kvalifikacije
Poglejte si številne krajše video vsebine z izjavami imetnikov Nacionalne 

poklicne kvalifikacije. 

Od kod pride in kam gre evropski denar?
Od A do Ž o evropskem proračunu, slovenskem črpanju evropskih sredstev 

in prihodnjem finančnem okviru, ki prinaša spremembne tudi za Slovenijo. 

Več v oddaji na naslednji povezavi. 
 

Kaj je sklad skladov in kaj ponuja pa si lahko pogledate v kratkem 
animacijskem videu.

https://www.skladskladov.si/
http://www.npk.si/kandidati/izjave-imetnikov-npk-357/
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/12/intelekta-138/
https://youtu.be/xCM6oBWOKfY


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.  

Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek 
Lektura: Nataša Kogej 
 
 
 
 

Prijetno branje!


