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   Označevanje 

»Leta 2015 sem bila brezposelna in sem iskala možnosti, kam bi se lahko vključila, da bi si nabrala več izkušenj,« tako svojo 

zgodbo začenja Polona. Naletela je na program usposabljanja na delovnem mestu, ki ga je sofinanciral Evropski socialni sklad 

in tudi z njegovo pomočjo prišla do zaposlitve.  

 

 

   Označevanje    EU projekt, moj projekt 2017 

Glasuj za najboljši projekt v REGIJI in se poteguj za lepe nagrade 

 

Predlogi projektov, ki ste nam jih poslali do 15. 

marca, so po vašem izboru in ste nam jih poslali iz 

cele Slovenije. Razvrstili smo jih po slovenskih 

statičnih regijah, zanje pa lahko glasujete do 8. maja 

2017. Na dan Evrope 9. maja bomo razglasili regijske 

zmagovalce z največ prejetimi glasovi.  

Vsi skupaj se bodo predstavili na dnevu odprtih vrat 

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 9. in 10. junija 2017. 

Slovenija zaključuje programsko obdobje 2007–2013 kot ena najuspešnejših držav 

članic EU. Skupaj smo uresničili več kot 5700 projektov, ki so Sloveniji prinesle 

mnoge uspešne zgode, številnim ljudem pa lepšo prihodnost. Samo Evropski 

socialni sklad, ki prav v teh dneh praznuje 60 let delovanja, je v zadnjih desetih 

letih pomagal skoraj 760.000 ljudem v Sloveniji na področju zaposlovanja, 

izobraževanja, prijazne javne uprave in na drugih področjih. 

Uspešni projekti, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost, državljanom pa zaupanje 

v njihovo upravljanje, so naš ključni cilj tudi pri izvajanju evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014–2020. Do leta 2023 ima Slovenija na voljo dobre 3 

milijarde evrov razpoložljivih evropskih sredstev, s katerimi smo do sedaj podprli 

več kot 190 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti skoraj 940 

milijonov evrov, ki imajo skupni cilj: rast in nova delovna mesta. 

 

Kako pa se začenja tvoja EU zgodba? 

Morda dobiš navdih za svojo podjetniško idejo, novo znanje ali 

kakšno drugo koristno informacijo pri glasovanju za enega od 

predlaganih projektov. Gre za odlične zgodbe ljudi, organizacij, 

podjetij in drugih, ki jih podpiramo s sredstvi Evropskega 

socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in 

Kohezijskega sklada. 

 

 

   

KAKO POTEKA GLASOVANJE? 

Vsak dan lahko glasujem za en 

projekt v vsaki regiji. 

V vsaki regiji bo zmagal projekt, ki bo 

dobil največ glasov na naši spletni 

strani. 

In kdo dobi nagrado? 

 Predlagatelji zmagovalnih 

projektov v vsaki regiji, 

 20 izžrebanih glasovalcev, ki 

nam bodo zaupali svoj 

elektronski naslov. 

 

GLASUJ 

http://www.eu-skladi.si/
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   60 let Evropskega socialnega sklada  

Sprva je bila podpora Evropskega socialnega sklada (ESS) 

namenjena nadomeščanju izpada dohodka zaradi izgube 

zaposlitve. ESS je podpiral delavce v modernizirajočih se 

panogah ali panogah, ki so prehajale na nove oblike 

proizvodnje, s financiranjem prekvalifikacij, tako da so se 

delavci prilagodili na delo z naprednejšimi in bolj 

izpopolnjenimi napravami. Prav tako je ESS podpiral 

migracije brezposelnih delavcev, ki so zapustili regijo v 

želji, da bi zaposlitev našli drugje. 

Tekom desetletij je ESS postal ključni instrument Evropske 

unije za vlaganje v ljudi. V zadnjem obdobju je Evropski 

socialni sklad odigral pomembno vlogo pri blaženju 

negativnih posledic gospodarske krize. Prožna uporaba 

sredstev Evropskega socialnega sklada, kot npr. pri 

spopadanju z brezposelnostjo mladih, predstavlja učinkovit 

odgovor na sodobne izzive.  

Natančneje, v letih 2007–2013 je ESS: 

 nudil podporo najmanj 9,4 milijonom Evropejcem pri 

iskanju zaposlitve, 

 pomagal 8,7 milijonom ljudem pri pridobivanju 

kvalifikacij ali potrdil. Poleg tega 13,7 milijonov 

udeležencev pri aktivnostih, financiranih s strani ESS, 

poroča o pozitivnih rezultatih, kot so povečane ravni 

spretnosti, 

 pomagal ljudem najti zaposlitev ali obdržati obstoječo 

ter se prilagoditi novih zahtevam spreminjajočega se 

trga dela. Po vsej Evropi nudi nove možnosti 

prikrajšanim ljudem, vključno s priseljenci, in si 

prizadeva ustvariti večjo socialno vključenost in 

zmanjšati revščino. 

 

Evropski socialni sklad je v zadnjih desetih letih pomagal 

tudi skoraj 760.000 ljudem v Sloveniji. S pomočjo tega 

najstarejšega evropskega sklada je več kot 280.000 

Slovenk in Slovencev pridobilo dodatne poklicne 

kvalifikacije. Skozi različne ukrepe je bilo z evropskimi evri 

in slovenskim sofinanciranjem podprtih skoraj 70.000 

študentov, 45.000 ljudem pa je pomagal pri vstopu na trg 

dela. Za najrazličnejše ukrepe je bilo skupaj namenjenih 

skoraj 900 milijonov evrov - Evropska unija prispevala 

dobrih 750 milijonov evrov – od tega pa je bilo največ 

sredstev, kar 500 milijonov evrov, usmerjenih v naložbe za 

ljudi – mlade, iskalce zaposlitve, brezposelne in mnoge 

druge. 

Evropska komisija v sodelovanju z državami 

članicami posameznikom že 60 let pomaga, da 

izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti. Od 

začetka svojega delovanja leta 1957 do danes 

je Evropski socialni sklad pomagal milijonom 

ljudi. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ upravljanja je Evropski komisiji poslal končna poročila o izvajanja vseh treh operativnih programov za obdobje 2007–
2013. Na tej podlagi bo lahko Evropska komisija leta 2018 Sloveniji izplačala še zadnjih pet odstotkov sredstev v okviru 
izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2007–2013, kar pomeni, da je Slovenija na poti, da uspešno izkoristi vsa 
evropska sredstva. V nadaljevanju si lahko preberete ključne dosežke. 
 

   Ob skorajšnjem zaključku obdobja 
2007 – 2013 
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 na področju prometne 
infrastrukture:  

 posodobljenih več kot 150 km 
javnih železniških prog;  

 dosežena 100 odstotkov pokritost s 
signalom GSM-R na 1.200 km 
javnega železniškega omrežja; 

 zgrajenih in posodobljenih več kot 
100 km avtocestnih odsekov, kar 
omogoča nižje časovne stroške na 
leto v višini 48 milijonov evrov; 

 zgrajenih 141.222 m2 protihrupnih 
ograj na obstoječih avtocestnih 
odsekih; 

 zgrajenih 7 obvoznic mestnih 
središč;  

 urejenih 84 nivojskih prehodov cest 
na javni železniški progi; 

 zgrajenih več kot 40 km kolesarskih 
prog;  

 poglobljen vplovni kanal koprskega 
tovornega pristanišča, s čemer se je 
povečala zmogljivost pretovora v 
bazenu;  

 posodobljeno letališče Edvarda 
Rusjana Maribor; 

 zgrajenih 12 parkirišč oz. 2.068 
novih parkirnih mest  »parkiraj in 
pelji se« v 9 občinah in 

 izvedena integracija javnega 
potniškega prometa z uvedbo 
enotne vozovnice. 

 

 

 

 na področju okolja:  

    zgrajenih 670 km kanalizacijskih 
vodov in zgrajenih/prenovljenih 43 
čistilnih naprav;   

 več kot 630.000 prebivalcev deležno 
boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo 
zaradi novozgrajenega vodovodnega 
omrežja;  

 zgrajenih 5 regijskih centrov za 
ravnanje z odpadki;  

    3 projekti, ki se nanašajo za 
izboljšanje poplavne varnosti in 
vzpostavitev sistema za celovito 
spremljanje in analiziranje stanja 
vodnega okolja v Sloveniji;   

    več kot 360 energetskih sanacij 
bolnišnic, srednjih in visokih šol, 
domov za starejše in drugih stavb v 
lasti lokalnih skupnosti;  

    izvedene prenove javne razsvetljave, 
daljinskega ogrevanja in individualnih 
sistemov na lesno biomaso, s katerimi 
smo prihranili končno energijo, 
povečali proizvedeno energijo iz 
obnovljivih virov in zmanjšali emisije 
toplogrednih plinov.   
 

    na področju regionalne 
infrastrukture:  

 ustvarjenih več kot 15.000 novih 
širokopasovnih priključkov;  

    zgrajena mreža urgentnih centov; 

 obnovljenih in revitaliziranih 33 
kulturnih objektov;  

     okvirno 340.000 m
2
 novih ali 

obnovljenih športnih površin. 
 
 

 na področju izobraževanja, zaposlovanja 
in podpore gospodarstvu:  

   podprtih več kot 4.200 podjetij in več kot 
18.800 samozaposlitev;  

 ustvarjenih okvirno 1500 novih inovacij in 
patentov;  

 več kot 540 mladih raziskovalcev v 
gospodarstvu; 

    več kot 760 aplikativnih tehnologij, 
patentov ali inovacij za potrebe 
gospodarstva;  

    več kot 8.800 štipendistov; 

   300 podjetij je usposabljalo več kot 14.000 
zaposlenih v okviru kompetenčnih 
centrov; 

     več kot 19.000 subvencioniranih 
delovnih mest za brezposelne; 

    okvirno 8000 oseb je pridobilo nacionalno 
poklicno kvalifikacijo; 

    več kot 380.000 udeležencev programov 
usposabljanja in izobraževanja; 

    več kot 1.000 tujih gostujočih profesorjev 
in raziskovalcev; 

   30.000 vključenih otrok v Zdrav življenjski 
slog; 

   43 e-učbenikov; 

   okvirno 28.000 učiteljev vključenih v 
programe profesionalnega usposabljanja, 

   več kot 3800 ustvarjenih delovnih mest za 
ranljive skupine; 

  okvirno 70.000 otrok posredno vključenih 
v programe dostopnosti in enakih 
možnosti; 

   več kot 900 storitev e-uprave dosegljivih   
na svetovnem spletu; 

   skrajšanje povprečnega časa 
posameznega sodnega postopka iz 9,5 na 
3,1 meseca. 

  
   

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


 

 

 

 

 

»KHETAN TU TE ME – STIČIŠČE KULTUR« 

 

V teku projekta, ki ga izvaja Društvo za promocijo in zaščito 

prekmurskih dobrot v sodelovanju z Društvom za socialni 

razvoj in pravično družbo PREBOJ ter Romskim kulturno 

turističnim društvom Pušča, so usposabljanja za romsko 

kulinariko, glasbo in ples, v naslednjih mesecih pa sledijo 

pilotne predstavitve na raznih dogodkih in organizacija 

samostojnih prireditev. Vzporedno z izvajanjem posameznih 

aktivnosti skrbijo za promocijo projekta in informiranje 

javnosti. V zadnji fazi projekta bodo izvedli še usposabljanja za 

oblikovanje kulturno turistične ponudbe in razvili skupnostni 

poslovni model  romskega naselja Pušča, ki bo zagotavljal 

trajnost projektnih rezultatov. 

 

Namen projekta »Khetan tu te me – stičišče kultur« je 

povečanje zaposljivosti in socialne vključenosti Romov s 

pomočjo kreativne uporabe romske kulturne dediščine. Na 

osnovi tradicionalne romske kulinarike razvijajo nove, 

kreativne jedi s pridihom sodobnih trendov. Prebivalci 

romskega naselja Pušča se usposabljajo za predstavljanje 

romskega kulturnega izročila in tako je nastala nova glasbena 

skupina Romano glauso – romski glas ter nova folklorna 

skupina. Obujajo se pripovedke in legende naselja Pušča, s 

katerimi se seznanjajo otroci v vrtcih. Povezujejo torej 

raznoliko dejavnost na področju romske kulture in razvijajo 

nov etno-turistični produkt, ki bo preko predstavljanja 

dediščine in organizacije prireditev v romsko naselje Pušča 

privabil obiskovalce in jim omogočil pristno izkušnjo 

romskega načina življenja. 
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Okvirna višina sredstev: 119.900,00 EUR 

Več o projektu na naslednji povezavi.  

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

   Primer dobre prakse  

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.disi-po-prekmurju.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=13&id_informacija=143
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  Nagrade Regiostars   
Ste mnenja, da vaš projekt morajo spoznati tudi drugi in da si zasluži nagrado? Potem nam posredujte predlog! Neodvisna žirija 

bo izbrala finaliste med predlaganimi projekti, predstavniki projektov, uvrščenih v ožji izbor pa se bodo udeležili slavnostne 

podelitve nagrad. Tudi ti si lahko med zmagovalci! 

 

Kategorije nagrad za leto 2017 so: 

1. Pametna specializacija za inovativnost MSP  

2. Energetska unija: boj proti podnebnim   

spremembam  

3. Opolnomočenje žensk in dejavna udeležba  

4. Izobraževanje in usposabljanje 

5. CityStars: mesta v digitalni tranziciji 

 

Najobetavnejše in najinovativnejše značilnosti finalistov bodo 

izpostavljene tekom postopka izbire in na sami slavnostni prireditvi. 

Zmagovalni projekt v vsaki izmed petih kategorij bo prejel pokal 

RegioStars, kratko video predstavitev o projektu ter promocijski paket 

za družbene medije. 

Predloge lahko pošljete neposredno na Evropsko komisijo s 

soglasjem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v 

vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski 

sklad, ki vam lahko pri sami prijavi tudi pomaga. V tem primeru nam svoj 

predlog projekta pošiljite na info.svrk@gov.si.  

Rok za posredovanje vlog je 

10. april 2017. 

Slavnostna podelitev nagrad bo 10. oktobra 2017 v Bruslju med Evropskim tednom regij in mest 2017. 

Več informacij 

Kazalnik regionalne konkurenčnosti  

 

 

Evropska komisija je objavila tretjo izdajo kazalnika regionalne 

konkurenčnosti, ki vsebuje uporabne nasvete za izboljšanje gospodarske 

uspešnosti v 263 evropskih regijah.  

Novost izdaje za leto 2016 je interaktivno spletno orodje za 

podrobnejšo analizo in primerjavo med posameznimi regijami glede na 

BDP na prebivalca ali med vsemi regijami v EU. Uporabniki lahko zdaj 

enostavneje spremljajo uspešnost svoje regije na področju inovacij, 

upravljanja, prometa, digitalne infrastrukture, zdravja in človeškega 

kapitala. Poleg tega naj bi orodje regijam pomagalo opredeliti prednosti, 

slabosti in prednostne naložbe pri oblikovanju razvojnih strategij. 

Rezultati za leto 2016 so na splošno skladni z rezultati za leto 2013. 

Najbolj razvita območja glavnih in velikih mest so glavno gonilo 

konkurenčnosti in pogosto so veliko bolj razvita kot druge regije v državi.  

Kazalnik regionalne konkurenčnost izhaja vsaka tri leta in regijam 

pomaga pri spremljanju in ocenjevanju razvoja v primerjavi z drugimi 

regijami.  

 

http://www.eu-skladi.si/
mailto:info.svrk@gov.si
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
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 Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
  Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju 

naložbe s sredstvi EU in Republike Slovenije 
 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo 

podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 

 Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 
 

 

 

 Logotipi in Priročnik celostne grafične podobe 
 Primeri plakatov in Navodila za njihovo uporabo (verzija plakatov v wordu) 

 PPT predloga za predstavitev 3-4 in PPT predloga za predstavitev 16-9 
 Predstavitveni video celostne grafične podobe 2014-2020 

 

 

Logotipi, priročniki in druge uporabne predloge za evropsko kohezijsko politiko v 

obdobju 2014–2020  

 

NAVODILA evropskih strukturnih in investicijskih skladov za področje obveščanja 

javnosti 

UPORABNO 

   

   Označevanje projektov 2014–2020  

  

Posebnost:  

možne kombinacije iz različnih 

virov financiranja (Evropski 

sklad za regionalni razvoj, 

Evropski kmetijski sklad za 

razvoj podeželja, Evropski 

sklad za pomorstvo in ribištvo) 

 Upoštevanje tistih Navodil, 

ki imajo najbolj stroge 

zahteve 

(glede na dosedanjo prakso so 

to Navodila Evropskega sklada 

za pomorstvo in ribištvo) 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/tolmacenje-2016-oj.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/tolmacenje-2016-oj.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/logotipi/plakat-template-folder.zip
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/predloge-plakatov-word-splet.zip
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp-materiali/svrk_template_4-3_no-logo.pptx
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp-materiali/svrk_template_16-9_no-logo.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
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mladi do 29. leta starosti 

študenti 

iskalci prve zaposlitve 

študenti vzgoje in izobraževanja 

mladi – ranljive skupine 

mladi podjetniki 

 

Aktualni razpisi za MLADE 
          

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodelitev štipendij za 

deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 

Rok za prijavo: 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017   

Razpisna dokumentacija 

Spodbude za za zagon inovativnih podjetij 

Rok za prijavo: 18. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-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-20172018-230-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-20172018-230-javni-ra/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=57
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=57
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Aktualni razpisi za  

MALA IN SREDNJA PODJETJA 

          
podjetja v vseh fazah razvoja 

podjetja z raziskovalnimi oddelki 

zasebni zavodi 

start-up podjetja 

socialna podjetja 

 
Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na obnovljive vire energije za 

obdobje 2016 do 2020 

Rok za prijavo:  do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 

06. 2018 

Razpisna dokumentacija 
Javni razpis za sofinanciranje aktivne 

udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih 

dogodkih  v tujini v leti 2017 

Rok za prijavo: 2. odpiranje 12. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME 

INSTRUMENTA - Faza 1« 

Rok za prijavo: drugo odpiranje - 15. 5. 2017, tretje 

odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 

podaljševanja delovne aktivnosti in 

zmanjševanja odsotnosti z dela 

Rok za prijavo: 10. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Tretji razpis medregionalnega programa 

Interreg Europe 

Rok za prijavo: 30. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov 

pridobitve certifikatov po mednarodnih 

standardih v letu 2017 

Rok za prijavo: 17. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Spodbude za za zagon inovativnih podjetij 

Rok za prijavo: 18. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje operacij 

gradnje novih manjših objektov za 

proizvodnjo električne energije iz vetrnih 

elektrarn in malih hidroelektrarn 

Rok za prijavo: prvi rok 28. 9. 2017 in drugi rok 26. 1. 2017 

Razpisna dokumentacija 

www.eu-skladi.si 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1090/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-27-Javni-razpis-za-sofinanciranje-aktivne-udelezbe-podjetij-na-mednarodnih-poslovnih-dogodkih-v-tujini-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=57
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=57
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za 
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE 
          

Aktualni razpisi za DELODAJALCE 
          

 

samostojni podjetniki 

lastniki malih in srednjih podjetij 

kadrovski direktorji večjih podjetij 
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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 za usposabljanje na 

delovnem mestu 

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

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 

podaljševanja delovne aktivnosti in 

zmanjševanja odsotnosti z dela 

Rok za prijavo: 10. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
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Aktualni razpisi za NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
          
  

Okoljske NVO 

NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva 

kreativne organizacije 

socialni partnerji 

izobraževalne NVO 

NVO s področja aktivnega državljanstva 

 

 

 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 11. 4. 2017 do 12. ure  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »Krepitev kompetence 
podjetnosti in spodbujanje prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v 
osnovnih šolah« 

Rok za prijavo: 18. 4. 2017 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje 

prožnih in inovativnih oblik učenja z 

razvojem jezikovnih virov in tehnologij« 

Rok za prijavo: 20. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Tretji razpis medregionalnega programa 

Interreg Europe 

Rok za prijavo: 30. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-hu.eu/
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=1511
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=1511
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=1511
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=1511
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=1511
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE, 
JAVNE IN DRUGE USTANOVE 
          Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 11. 4. 2017 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Univerze, visokošolski zavodi šole,   

raziskovalne in razvojne organizacije,  

nacionalne, regionalne in lokalne oblasti,  

regionalne in lokalne razvojne agencije,  

tehnološki parki, inkubatorji in druge ustanove 
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Javni razpis »Krepitev kompetence 
podjetnosti in spodbujanje prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v 
osnovnih šolah« 

Rok za prijavo: 18. 4. 2017 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 

podaljševanja delovne aktivnosti in 

zmanjševanja odsotnosti z dela 

Rok za prijavo: 10. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje 

prožnih in inovativnih oblik učenja z 

razvojem jezikovnih virov in tehnologij« 

Rok za prijavo: 20. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Tretji razpis medregionalnega programa 

Interreg Europe 

Rok za prijavo: 30. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Vključevanje uporabe 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

visokošolskem pedagoškem procesu 

Rok za prijavo: 12. 4. 2017 do 13. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo k predložitvi vlog za 

sofinanciranje operacij energetske prenove 

večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 

75%) javni lasti z mehanizmom celostnih 

teritorialnih naložb 

Rok za prijavo: 17. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje energetske 

prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 

2017 in 2018 

Rok za prijavo: prvi rok 18. 4. 2017, drugi rok 15. 5. 2017, 

tretji rok 12. 6. 2017, četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 

16. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

NAPOVED 

V Uradnem listu bo 31. 3. 2017 objavljen javni razpis 

»Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v 

pedagoških študijskih programih«. 

http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-hu.eu/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1511
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=1511
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=1511
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=1511
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=1511
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1048
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
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=1523
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=1523
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=1523
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=1523
http://zmos.si/index.php/ctn
http://zmos.si/index.php/ctn
http://zmos.si/index.php/ctn
http://zmos.si/index.php/ctn
http://zmos.si/index.php/ctn
http://zmos.si/index.php/ctn
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1119/
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Napovedi razpisov 
          Napovedi več kot 80 razpisov si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

Več nacionalnih in tudi evropskih razpisov pa je objavljenih na naslednji povezavi. 

 

2. Javni razpis  programov Interreg Mediteran in Interreg Podonavje je dosegljiv na naslednji povezavi.   

 

Aktualni razpisi za KMETE IN 
GOZDARJE 
          nosilci kmetijskega 
gospodarstva, ki so 
vpisani v register 

mladi kmetje 

lastniki gozdov 

agrarne skupnosti 

 

 

 

 

1. Javni razpis za podukrep 8.4 - 
Dela za odpravo škode in obnovo 
gozda 

Rok za prijavo:  do objave zaključka na 

spletnih straneh 

Razpisna dokumentacija 

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 

Podpora za naložbe v predelavo, trženje 
oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 
2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja 

Rok za prijavo: 13. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine 

Rok za prijavo:  31. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v 
infrastrukturo, povezano z 
razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in 
gozdarstva (namakalni sistemi) 

Rok za prijavo:  21. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za leto, namenjen prilagoditvi 
zahtevam kmetovanja na gorskih območjih 

Rok za prijavo:  12. 4. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Naložbe v nakup nove mehanizacije in 

opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 

2014-2020 za leto 2017 

Rok za prijavo: 19. 6. 2017 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.slovenia.info/si/Razpisi.htm?ps_evropskiprojekti=0&lng=1
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1292
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1294
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1295
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1287
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307


 

 

 

 

 

  

Obvestila – Dogodki 
lala Razvoj SOCIALNE EKONOMIJE v Jugovzhodni Evropi 
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24. – 25. april 2017 

Kongresni center Brdo, Ljubljana – Slovenija 

Poglavitni namen konference je spodbujanje socialnih podjetij Jugovzhodne Evrope sledečih držav: Slovenije, Hrvaške, Grčije, 

Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Albanije, Romunije in 

Bolgarije. Takšno sodelovanje zagotavlja platformo za razvoj socialnih podjetij v Jugovzhodni Evropi, kjer lahko pride do 

izmenjave tako zasebnih kot javnih izkušenj ter do izmenjave kontaktov in skupne regionalne strategije. 

Edinstven dogodek se bo ukvarjal s sledečimi horizontalnimi vprašanji: 

 Spodbujanje evropskih vrednot preko partnerstev in socialne ekonomije; 

 Spodbujanje socialne vključenosti in ustvarjanja delovnih mest preko partnerstev in socialne ekonomije; 

 Spodbujanje vzpostavitve regionalnih mrež od spodaj navzgor v okviru programov razvojnega sodelovanja in IPA v 

primeru držav kandidatk in evropskih virov financiranja - predvsem, kako bolje uporabiti Evropske strukturne in 

investicijske sklade za razvoj socialnega podjetništva in socialne ekonomije kot celote. 

Konferenca bo delovala na dveh ravneh, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor: najprej z ustvarjanjem in razvojem sinergij 

med državami, lokalnimi organi in akterji socialne ekonomije; nato s spodbujanjem socialnih podjetij, konkretno z 

ugotavljanjem in predvidevanjem njihovih potreb na ravni političnih odločevalcev. Končni cilj konference je oblikovati 

srednjeročni načrt spodbujanja ekonomije socialnih podjetij v Jugovzhodni Evropi. Udeležba na konferenci je brezplačna, 

prijavite se lahko preko povezave TUKAJ. 

Prijave so odprte do 15. aprila 2017.  

 Informativni dan ob objavi tretjega razpisa programa Interreg Europe 

Kdaj: 6. 4. 2017  

Kje:  hotel AUSTRIA TREND, Ljubljana 

Program je namenjen javnim institucijam in drugim osebam javnega prava ter zasebnim neprofitnim organizacijam na 

vsebinskih področjih: raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, konkurenčnost MSP, nizkoogljično gospodarstvo, 

okolje in učinkovita raba virov.  

Prijave so odprte do 4. 4. 2017. Več informacij in prijave na naslednji povezavi. Na dan dogodka bo tudi možnost svetovanja. 

Informativni dan ob objavi tretjega razpisa programa Interreg Območje Alp 

 
Kdaj: 13. 4. 2017 

Kje:  Hotel Slon, Ljubljana 

Na informativnem dnevu bodo predstavljene vsebinske usmeritve programa in razpisa, administrativni pogoji in postopki 

razpisa, finančni pogoji ter ostale informacije za prijavitelje.  

Več informacij in prijave na naslednji povezavi.  

 

http://www.eu-skladi.si/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiRrNDWVa5GnkzuWssKppy_7-qszh604IZeNYmn5outn_Z9g/viewform
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/informativni-dan-ob-objavi-tretjega-razpisa-medregionalnega-programa-interreg-europe-1
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nacionalni-informativni-dan-ob-tretjem-razpisu-programa-interreg-obmocje-alp


 

 

 

 

 

 
 

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

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

obveščanje o novostih s področja izobraževanja odraslih, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih. 

Več informacij na povezavi. 

 

Portal e-Uprava  

  Enostaven nakup vrednotnice.  

 

 Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko 

spleta! 

 

 Mobilna eUprava.   

 

 

 

Uporabnikom je dostopen prenovljen 

portal eUprava! 

https://e-uprava.gov.si/ 
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Finančni instrumenti – Platforma fi-compass 
 Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so 

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

Nekaj informacij dobite lahko tudi iz predstavitev in povzetkov januarske konference v Ljubljani  na naslednji povezavi.  

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

 

Evropski portal naložbenih projektov  

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) je spletni portal, kjer lahko javni in zasebni 

nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu. Na voljo je v vseh uradnih 

jezikih EU, tudi v slovenščini.  

Več na naslednji povezavi. 

Obvestila – Portali in platforme 
lala Podatkovna platforma za sklade ESI 

Platforma omogoča dostop do podatkov o financiranju in pričakovanih dosežkih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov. Podatki se nanašajo na 533 programov, ki so bili potrjeni do julija 2016. Podatki so prikazani tudi za vsako državo 

posebej.  

Platforma se nahaja na naslednji povezavi. 

Portal Odprti podatki Slovenije 

Na portalu OPSI boste našli vse od podatkov, orodij, do koristnih virov, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne 

aplikacije, oblikovali lastne infografike in drugo. 

https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.eu-skladi.si/
https://vimeo.com/116960592
https://www.fi-compass.eu/event/787/financial-instruments-delivering-esi-funds-seminar-series-member-states-ljubljana-21
https://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://podatki.gov.si/
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Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

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

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

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. 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

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

tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobneje na: 

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

 

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

strateške naložbe (EFSI) 

 
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko objavila smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in 

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

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

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

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

Več na naslednji povezavi.    

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov? 
 1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU 
2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti 
3. Lažji prenos podjetij 
4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev 
5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni 
6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva 
7. Spodbujanje internacionalizacije MSP 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/slovenia/news/2016-0222_zdruzevanje_esi_in_efsi_sl.htm
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/2.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/3.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/4.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/5.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/6.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
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Vodič po javnem naročanju 

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

slovenskem jeziku.  

Povezava do vodiča po javnem naročanju. 

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja 

  

 

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

posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko 

spletne strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.  

 

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala Interaktivni zemljevid projektov SI-HR 

 
V okviru zemljevida lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinancirane v okviru Operativnega programa 

Slovenija-Hrvaška 2007-2013, v prihodnje pa bodo objavljeni tudi sofinancirani projekti v okviru Programa sodelovanja 

Slovenija-Hrvaška 2014-2020. 

Zemljevid je dosegljiv tukaj. 

 Zemljevid regij in občin Slovenije 

 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko je izdala zemeljvid regij 

in občin v Republiki Sloveniji v merilu 

1:250 000. Zemljevid tako vključuje 

občine, statistične regije in kohezijski 

regiji. 

Zemljevid je dosegljiv tukaj. 

Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, 

lahko pošljete svoje podatke na 

natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo 

poslali po pošti. 

Obvestila – Razno 

Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: objavljena video navodila za 

izpolnjevanje časovnice: https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be in zbirnika regresa za slovenske 

upravičence: https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be 

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače 

  

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sl.pdf
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/kohezijske-regije_karta_2016_splet.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  
 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček 

celostne grafične podobe pa najdete tukaj.  

 Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

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

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

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

 

Objavljeni povzetki projektov čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo, 

Madžarsko in Hrvaško 

 
Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in bogate z zunanjimi 

mejami, izredno pomembno. Rezultati projektov, izvedenih v okviru programov čezmejnega sodelovanja, so vidni kazalec 

pozitivnega vpliva na kakovost življenja in sožitja prebivalcev obmejnega prostora sodelujočih držav.  

Povzetki se nahajajo na spletnih straneh programov pod rubriko projekti: 

  
   
   
  

 

FINA EU TOČKA deluje brezplačno: 

  

 v okviru spletne strani eu-skladi.si 

 brezplačne telefonske številke 080 20 23 in  

 elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,  

 

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

sodelavci Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

 

Oddaja Prava ideja 

 

Pričela se je že deveta sezona oddaje Prava ideja! 

Oddaja je na sporedu: 

Vsak TOREK ob 21:00 na TV SLO 2. 

Ponovitev oddaje: vsako SREDO popoldne na TV SLO 2. 

 

V oddajo Prava ideja so vključeni tudi prispevki iz področja evropske kohezijske politike. Arhiv oddaj je dosegljiv na naslednji 

povezavi. 

www.eu-skladi.si 
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Obvestila – Razno 

FINA EU TOČKA    

http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag59/mag59_en.pdf
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.255/si2/
mailto:eutocka.svrk@gov.si
https://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.eu-skladi.si/


 

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

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

Uredila in oblikovala: 

Nataša Rojšek  

Lektura:  

Nataša Kogej 

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

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

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

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

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

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Prijetno branje vam želimo! 

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

 Aktualne razpise iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja si lahko pogledate tudi na naslednji povezavi. 

E-novice PRePlet  

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

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

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

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

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

Več na http://www.ribiski-sklad.si/. 

Kontakt 

Obvestila – Razno 
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Za konec nagradni kviz ob jubilejni 100 številki Kohezijskega e-kotička 

Prebiramo ga že od leta 2008 naprej… 

 

1. Koliko predlogov projektov je objavljenih za glasovenje v okviru kampanje EU projekt, moj projekt? 

2. Iz katerih skladov so bili predlogi projektov, ki so objavljeni za glasovanje, sofinancirani? 

3. Katero programsko obdobje po vrsti je sedaj za Slovenijo? 

4. Katero področje v celostni grafični podobi evropske kohezijske politike 2014-2020 predstavlja sova? 

5. Koliko projektov je bilo sofinanciranih v obdobju 2007-2013? 

 

Pravilne odgovore na vsa vprašanja s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) nam pošljite na info.svrk@gov.si. 

Izžrebali bomo 30 nagrajencev.  

 

 

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

