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Tokrat bo kampanja zastavljena malo drugače in bo razdeljena na dva dela. V prvem delu kampanje, ki bo predvidoma potekala 

od  11. aprila do 10. maja 2016, se vam bo predstavilo približno 60 projektov, ki bodo v sklopih po tri zastopali vse razvojne 

prioritete in statistične regije. Zanje boste lahko glasovali preko spleta. Projekti, ki bodo na glasovanju izbrani, pa se bodo v 

soboto, 11. 6. 2016, predstavili javnosti. 

 

2016 

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organu upravljanja za izvajanje evropske kohezijske politike, 

smo se odločili, da glede na zelo dobro sprejete prve dneve odprtih vrat projektov z naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki 

smo jih izvedli septembra 2015, dogodek ponovimo tudi leta 2016. 

Dan odprtih vrat bo namenjen seznanjanju javnosti z rezultati in koristmi programskega obdobja 2007–2013, s čimer želimo 

motivirati vas, potencialne upravičence, in osveščati o razvojnih priložnostih ter možnostih financiranja v aktualnem 

programskem obdobju 2014–2020. Predstavilo se bo skoraj 60 projektov, ki so bili v Sloveniji uspešno uresničeni s pomočjo 

evropskih sredstev.  

 

 

  

   

   

Foto: Črt Slavec 
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Spremljajte spletno stran 

www.eu-skladi.si, na 

kateri  se bo v drugem 

tednu aprila začelo 

glasovanje. 

Foto: Črt Slavec 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
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Vlada si je kot pomembno prednostno nalogo svojega 
mandata zadala pripravo Strategije razvoja Slovenije. 
Za to nalogo je pooblastila Službo vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z 
Uradom za makroekonomske analize in razvoj ter 
Ministrstvom za finance. Prvi in temeljni korak 
priprave strategije razvoja Slovenije je oblikovanje 
Vizije Slovenije 2050, ki ji bo sledila priprava 
strateškega dokumenta, ki bo opredelil ključna 
razvojna področja naše države do leta 2030, temu pa 
bo sledil še srednjeročni akcijski načrt. Ministrica za 
razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj: 
»ker želimo biti vse-vključujoči, smo proces 
komunikacije z deležniki zastavili v skladu z modernimi 
praksami razvitih držav. Slovenija bo prva med njimi, 
ki bo v svojo dolgoročni nacionalni strateški dokument 
vključila tudi cilje trajnostnega razvoja«. 

 

 

Novembra lani so udeleženci delavnice »Prihodnost ni daleč. 
Slovenija 2050« združili svoja znanja, izkušnje ter najrazličnejše 
kompetence ter oblikovali obris Slovenije v horizontu leta 2050, 
torej prvi osnutek vizije, hkrati pa so svojo sliko prihodnosti preverjali 
tudi v scenarijih globalnih trendov razvoja. Osnutek vizije v ospredje 
postavlja večjo kakovost življenja vseh, ki pa jo bomo lahko dosegli le 
preko zaupanja in odprte ter inovativne družbe. Sprememba 
miselnosti v smeri družbene odgovornosti pa bo mogoča le skozi 
proces vzgoje in izobraževanja, ki bo temeljil tudi na opolnomočenju 
posameznika, ne le družbe. Vse to bo vodilo do pozitivnih sprememb 
kot tudi skupnih vrednot, ki posledično utrjujejo našo identiteto. 

 
Ministrica Alenka Smerkolj meni, da smo Slovenci 
narod, ki je ponosen na svoje zgodovinske in kulturne 
korenine. Odgovor na vprašanje Kdo smo? pa smo po 
njeni oceni vsa ta leta najbolj iskali v vprašanju Od kod 
prihajamo? »Tako kot preteklost oblikuje našo 
sedanjost, jo tudi razmišljanja o prihodnosti« pravi 
ministrica, ki je prepričana, da je za državo in njene 
prebivalce enako pomembno vprašanje Kam gremo? In 
prav to vprašanje predstavlja eno izmed pomembnejših 
prednostnih nalog Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v okviru priprave Strategije razvoja 
Slovenije. Projekt, ki je v aktivnem procesu nastajanja 
od konca julija lanskega leta, temelji na metodologiji 
strateškega predvidevanja, poleg lastnega znanja pa 
država uporablja tudi podatkovne baze, analize in druge 
relevantne metode Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj. 

 

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


 

 

 

 

 

www.eu-skladi.si 

   VIZIJA 2050 
»Vizija bo odgovorila na vprašanje, kako si želimo živeti leta 2050 in želim si, 
da bi kljubovala nestabilnim vetrovom dnevnega političnega dogajanja« 
poudarja ministrica. Tako se bo v nadaljnjem procesu na podlagi intenzivnega 
in obsežnega dela strokovnih sodelavcev ter tvornega sodelovanja z različnimi 
deležniki največ pozornosti namenjalo iskanju strateških prioritet Slovenije in 
oblikovanju krovnih razvojnih ciljev. »Pri tem bomo prisluhnili vsem, ki imajo 
znanje, izkušnje ter voljo, da bo Slovenija 2050 resnično postala generator 
uspešnih in mednarodno prepoznanih zgodb« je povedala za Kohezijski e-
kotiček.  

 

To je tudi cilj petih interaktivnih dogodkov po 

različnih slovenskih krajih, kjer se z 

zainteresiranimi deležniki preverja osnutek 

vizije, ugotavlja, kaj njeni vsebini še manjka 

ter se jo po potrebi tudi dograjuje. »Naš cilj je 

ambiciozen, in sicer želimo v proces aktivno 

pritegniti čim bolj širok krog ljudi in z njimi 

odpreti dialog o tem, kaj so tiste strateške 

prioritete Slovenije, ki bodo pomagale 

uresničiti zapisano v viziji« je poudarila 

ministrica. Končnemu dokumentu Vizija 

Slovenije 2050, ki bo pripravljen predvidoma do 

konca maja 2016, namreč sledi priprava 

strateških usmeritev in pripadajočih ciljev. 

Nabor od petih do sedmih strateških prioritet 

do leta 2030 s cilji in kazalniki, kar je ključno za 

nadaljnje korake pri pripravi in implementaciji 

strategije razvoja Slovenije, bo pripravljen 

predvidoma do konca leta. Prioritete in cilji pa 

bodo podrobneje razdelani v okviru 

srednjeročnega, petletnega akcijskega načrta, 

ki si ga Smerkoljeva želi do sredine prihodnjega 

leta. 

 Pridružite se nam tudi vi... 
 

Velenje (Mladinski center)   sreda, 30. marec 2016  16:00 – 20.00 
Otočec (Kongresni center)   ponedeljek, 4. april 2016  16:00 – 20.00 
Bled (Hotel Golf)    sreda, 6. april 2016   16:00 – 20.00 

 
... in za podrobnosti kliknite na www.slovenija2050.si! 
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Slovenija 2050 - povej svoje mnenje 

Skupaj želimo ustvarjati vizijo Slovenije do leta 2050.  Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri 

so-ustvarjanju prihodnosti Slovenije. Vprašalnik, ki se nahaja na povezavi 

http://slovenija2050.si/anketa/, je eden od načinov kako lahko sodelujete.  Izpolnjevanje 

vprašalnika je anonimno in vam bo vzelo 5 minut časa.  

Vaše odgovore bomo uporabili pri identificiranju tistih področij življenja, ki so pomembna 

za prebivalce Slovenije, in jih uporabili pri končnem oblikovanju Vizije Slovenije 2050 ter pri 

določanju strateških prioritet in ciljev do leta 2030. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://slovenija2050.si/anketa/
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»Kaj lahko država naredi za gospodarstvo?«, so se spraševali udeleženci dialoga o razvoju kadrov in poslovnih 
izboljšavah, ki ga je organiziral Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju z drugimi institucijami, 
vključno s Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je dogodek podprla. 
 
Dialog o razvoju kadrov in 

poslovnih izboljšavah, ki je potekal 

24. marca 2016 na  Gospodarski 

zbornici Slovenije, je privabil preko 

70 udeležencev iz gospodarstva ter 

preko 40 udeležencev iz javnega 

sektorja. Udeleženci so razpravljali 

v skupinah po različnih področjih 

interesa in delovanja (turizem, 

lesarstvo, industrija, IKT, kadroviki, 

idr.).    

Na dogodku so bile predstavljene 

dobre prakse podjetij (Karton 

Količevo, Steklarna Hrastnik, 

Plastika Skaza, ...), ki so povezala 

poslovne izboljšave in razvoj 

kadrov. Na podlagi teh sprememb 

so podjetja dosegla vrhunske 

uspehe in preboje v svoji branži.  

 K uspehu so prispevala tudi 

pametno usmerjena in upravljana 

evropska sredstva. Vrhunska 

znanja in podpora strokovnjakov 

so postala dostopna skozi 

programa sofinanciranja 

Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti 

(Kompetenčni centri za razvoj 

kadrov) ter Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo 

(procesni vavčer).  Programa, ki sta 

bila do sedaj izvajana kot ločena 

ukrepa, sta vsebinsko povezana, 

zato so udeleženci dialoga v svojih 

zaključkih tudi predlagali, da se ta 

sinergija upošteva tudi pri 

načrtovanju programov  v novi 

finančni perspektivi.  

 

www.eu-skladi.si 

Ravno tako lahko nadgradnja 

ukrepa Kompetenčnih 

centrov za razvoj kadrov 

poleg povezovanja spodbude 

za poslovne izboljšave z 

usposabljanji:  

- pomaga pri posodabljanju 

poklicnih standardov,  

- sodeluje pri kreiranju 

programov usposabljanj 

(za mlade in odrasle),   

- prispeva k uresničevanju 

ciljev Strategije Pametne 

Specializacije. 

 
Udeleženci so si bili enotni, 

naj se uspeh ukrepov ne 

meri zgolj v vključitvah in 

porabi sredstev, ampak v 

rasti števila delovnih mest, 

povečane prodaje in višje 

dodane vrednosti ter 

boljšega standarda življenja 

zaposlenih.  

 

Predstavitve in primeri 12 dobrih praks so objavljeni na 

naslednji povezavi.  

Več informacij o dogodku in programu: ales.vidmar@sklad-

kadri.si  

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov se bo izvajal tudi 

v finančni perspektivi 2014-2020. 

Avtor prispevka: Aleš Vidmar 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/index.php?id=825
mailto:ales.vidmar@sklad-kadri.si
mailto:ales.vidmar@sklad-kadri.si
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Neposredne potrditve projektov 
          

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

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

dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

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

Povezava do razpisa 

 

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 

Namen razpisa: usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. 

Ciljna skupina brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni 

med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno 

šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 

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

Povezava do razpisa 

 
Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih 

družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada  

Namen razpisa:  Spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo 

socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. 

Upravičenci: nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali 

ustanova, in imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulture. 

Rok za prijave: 5. 4. 2016 

 Povezava do razpisa 

 

Aktualni razpisi  
          

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade 

in Kohezijski sklad, je izdala naslednjo odločitev o finančni podpori projektom 2014–2020:  

»Vključujemo in aktiviramo!« za program v vrednosti 850.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 680.000 evrov.  

Več na povezavi 

»Projektno učenje mlajših odraslih« za program v vrednosti 12 milijonov evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 9,6 milijona 

evrov. 

Več na povezavi. 

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.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/
http://www.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
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.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-program-vkljucujemo-in-aktiviramo
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-projektno-ucenje-mlajsih-odraslih
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Program Prvi izziv 2015 

 Program Prvi izziv 2015 izvaja Zavod RS za zaposlovanje. 

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

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

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

neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

Rok za prijave: 31. 3. 2017 

Povezava do razpisa 

 

www.eu-skladi.si 

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

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

področjih Slovenske strategije pametne specializacije. 

Upravičenci:  podjetja 

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

Povezava do razpisa 

 

Aktualni razpisi  
          Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" 

Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" 

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

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

prednostnih področjih S4. 

Upravičenci:  Konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 

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

Povezava do razpisa 

 

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za pred-financiranje 

projektov   

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije dne 11. 3. 2016 objavil Javni razpis za pred-

financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016.  

Upravičenci: pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, 

nevladne organizacije, grozdi, pravne osebe zasebnega in javnega prava (neprofitni status in namen delovanja), javne ustanove 

za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež 

v lastništvu vlagatelja, samoupravne narodne skupnosti. 

Rok prijave:  od 11. 4. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.  

Vse dodatne informacije o razpisih lahko dobite na sedežu Sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vsak delavnik od 9. do 12 ure 
ter tudi na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na naslovu: info@regionalnisklad.si.  

Povezava do razpisa 

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/prvi-izziv-2015-za-zaposlitev-skoraj-tri-tisoc-mladih
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1419
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1419
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1419
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1419
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1053
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1419
mailto:info@regionalnisklad.si
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi


 

 

 

 

 
 

Obvestila 
lala Informativni dan ob objavi drugega razpisa medregionalnega programa Interreg 

Europe 

Aktualni razpisi ETS 
          

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Europe organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko informativni dan na temo programa in drugega razpisa.  

Kdaj: 11. 4. 2016  

Kej: Hotel SLON, Ljubljana 

 

Dnevni red, prijava in več informacij na naslednji povezavi. 

Drugi razpis medregionalnega programa Europe 

Program je v prvi vrsti namenjen nosilcem ali izvajalcem javnih politik, ostale institucije so strokovna podpora. Osnovno orodje 

programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na 

različnih področjih. 

Drugi razpis bo odprt od 5. 4. do 13. 5. 2016. 

Več o programu in drugem razpisu na spletni povezavi: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/  
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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 nove smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov (ESI) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Pojasnila oz. praktični nasveti, kako najbolje 

združevati financiranje iz teh skladov, nosilcem projektov in lokalnim oblastem omogočajo, da najbolje izkoristijo oba 

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

sektorje, kjer strukturni skladi ponujajo velike priložnosti in kjer se sam sklad EFSI do zdaj še ni začel uporabljati v celoti. 

Več na naslednji povezavi.    

Nacionalni dogodek v okviru projekta Na poti k odličnosti (Stairway to 

excellence, S2E) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in 

Evropsko komisijo (DG JRC in DG REGIO) v sklopu projekta Na poti k odličnosti (Stairway to excellence, S2E) organizira nacionalni 

dogodek z naslovom Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & financiranje raziskav in inovacij. 

Kdaj: 6. in 7. 4. 2016  

Kje: Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, dvorana Plečnik 4 

Dnevni red, prijava in več informacij na naslednji povezavi.   

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nacionalni-informativni-dan-ob-drugem-javnem-razpisu-programa-interreg-europe
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/slovenia/news/2016-0222_zdruzevanje_esi_in_efsi_sl.htm
http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/informativni_dnevi_konference_in_drugi_dogodki/informativni_dnevi_konference_in_drugi_dogodki_2016/s2e_in_s3p/
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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.  

 

Vodič po javnem naročanju 

 

Portal e-Uprava  

 Enostaven nakup vrednotnice.  

Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta!  

Mobilna eUprava.  

Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava! 

 

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

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

slovenskem jeziku.  

Povezava do vodiča po javnem naročanju. 

Portal mojaizbira.si  

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

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

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

poklicev. 

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

 

Obvestila 
lala 

Regiostars Awards 

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

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

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

 

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja 

  

 

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

posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji.  

Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko spletne povezave na spletni strani Direktorata za javno naročanje, na 

povezavi www.ejn.gov.si/statist.  

Evropski portal naložbenih projektov  

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) je sedaj na voljo v vseh uradnih jezikih EU, 

tudi v slovenščini.  

EIPP je nov spletni portal, kjer lahko javni in zasebni nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne 

vlagatelje po vsem svetu. Več na naslednji povezavi. 

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/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sl.pdf
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.ejn.gov.si/statist
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register


Finančni instrumenti 

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

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

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

predstavitev in povzetkov na naslednji povezavi.  

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

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

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

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

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

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

Vodnik po financiranju EU za začetnike 

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

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

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

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

Večletni finančni okvir za različne programe 

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

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

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

preberete tukaj. 
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Obvestila 
lala Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

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

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

Več informacij na povezavi. 

 

www.eu-skladi.si 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

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

tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobeneje na: 

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

 

https://vimeo.com/116960592
https://www.fi-compass.eu/event/787/financial-instruments-delivering-esi-funds-seminar-series-member-states-ljubljana-21
https://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.eu-skladi.si/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa 

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

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

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

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

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

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

 

 Obvestila 
lala 

Oddaja prava ideja   

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

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

E-novice PRePlet  

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

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

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

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku ESPR dodamo še 

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

Več na http://www.ribiski-sklad.si/. 

Poslovne krivulje - Evropska pomoč mladim isklacem zaposlitve 

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

z evropskimi sredstvi. 

Posnetek lahko poslušate na naslednji povezavi.  

Projekt BUILD UPON 

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

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

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

(inter)nacionalnih strategij temeljitih prenov. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/2016_1_4_Okvirni_terminski_nacrt_JR_PRP.pdf
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-55-delivering-the-eu-s-investment-policy
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/505-19-1-2016-predhodno-usposabljanje-za-vkljucitev-v-ukrep-kopop-iz-prp-2014-2020
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/e-novice-preplet
http://www.ribiski-sklad.si/
http://val202.rtvslo.si/2016/01/poslovne-krivulje-10/
file://SVRK-LENTC02/C$/Users/nrojsek/Appdata/Local/Lokalni/www.buildupon.eu/initiatives


 

 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek  

Lektura: 

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

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

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

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

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Prijetno branje vam želimo. 

Obvestila 
lala 

Nagradna igra 

Športno dogajanje pod Poncami se je za letošnjo zimo zaključilo, 

zato z nagradno igro zaključujemo tudi mi. 

Če imate še kakšno fotografijo s Planice ali kakšnega drugega kraja, 

kjer tečete na smučeh nam jo pošljite na elektronski naslov  

info.svrk@gov.si in prejeli boste nagrado (dopišete svoje podatke, 

da vam prislužene nagrade lahko pošljemo). 

 

 

Naslovna fotografija:  Črt Slavec 

 

 

Vabilo evropske komisije k javni razpravi o izkušnjah sodelovanja na evrospkem 

socialnem skladu v programskem obdobju 2007-2013 

 Ob zaključku izvajanja finančne perspektive 2007-2013 se je Evropska komisija odločila izvesti naknadno (ex-post) vrednotenje 
in sklopu le-tega javno posvetovanje/anketo o izkušnjah, ki so jih posamezniki oziroma organizacije imeli  s sodelovanjem v 
okviru Evropskega socialnega sklada (ESS). 
 
V ta namen je bil pripravljen vprašalnik, na katerega ste vsi udeleženci ESS prijazno vabljeni, da se odzovete s svojimi 
izkušnjami/vtisi.  
Povezava na vprašalnik  
Vprašalnik je sestavljen v angleškem jeziku, vendar nanj lahko odgovarjate tudi v slovenščini. 
 
Več o projektu javne razprave 

Kontakt 

http://www.eu-skladi.si/
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f9cdd4df-cb4a-d0b3-3f6b-46953709f6c2
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes

