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PREHOD  MLADIH

www .eu-skladi .si

Po prvem letu izvajanja beležijo številne uspešne zgodbe
mladih s posebnimi potrebami, ki so jim pomagali pri
lažjem prehodu na trg dela.

Prehod  mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Skupna višina sredstev: 

4,2 milijona evrov
EU prispevek:

3,4 milijona evrov

arhiv upravičenca

Analiza stanja problema prehoda mladih s posebnimi potrebami iz izobraževanja na trg dela v Slovenji je

pokazala, da pride letno na trg dela od 900 do 1000 mladih, ki bi jih lahko delodajalci, zavezanci za

zaposlovanje invalidov, ob zaposlitvi šteli v obvezno kvoto za zaposlovanje invalidov. Pokazalo se je, da je

treba priprave mladih s posebnimi potrebami začeti že med šolanjem in jim nuditi podporo pri prehodu v

zaposlitev, dokler se ne stabilizirajo na delovnem mestu.

Iskanju in razvijanju rešitev so se posvetili v Združenju izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki

Sloveniji skupaj s še 13 projektnimi partnerji v projektu PREHOD MLADIH. Njegov osnovni namen je

podpora in pomoč mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod iz šole na področje dela, vanj pa želijo

vključiti 2100 mladih s posebnimi potrebami iz celotne Slovenije. Aktivnosti v projektu, ki se izvaja s

podporo Evropskega socialnega sklada, mladim bolj sistematično omogočajo čim bolj enake možnosti za

integracijo iz šole na trg dela in s tem socialno vključenost. Projekt omogoča tudi usklajevanje in

sodelovanje mladih s posebnimi potrebami, njihovih družin in vseh sodelujočih strokovnjakov, od šol do

delodajalcev in drugih podpornih ustanov.

Več na www.prehodmladih.si

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://prehodmladih.si/


aktualni
razpisi

MLADI

ŠTUDENTI    ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE        
MLADI     MLADI PODJETNIKI

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Rok za prijavo: 31. 12. 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 za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v
obdobju 2019–2022 »E–POSLOVANJE 2019–2022« 

Rok za prijavo: 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Rok za prijavo: 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne
energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Rok za prijavo: 4. rok: 28. 2. 2020 in 5. rok: 25. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Rok za prijavo: 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: 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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
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
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022


 
 

Vavčer za certifikate kakovosti
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za digitalni marketing
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za pripravo digitalne strategije
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za kibernetsko varnost
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Rok za prijavo: 15. 1. 2020, 6. 4. 2020

Razpisna dokumentacija

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89
https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91


 
 

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj
novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne
verige vrednosti«
Rok za prijavo: 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4.

2021

Razpisna dokumentacija

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
Rok za prijavo: 31. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Rok za prijavo: 16. 12. 2019 do 23.59

Razpisna dokumentacija

NOVO !

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za
obdobje 2019 do 2022

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Spodbude za digitalno transformacijo MSP
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Rok za prijavo: 31. 12. 2020

Razpisna dokumentacija

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika
podjetja
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne
transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno
transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)"

Rok za prijavo: 1. 4. 2020, 1. 4. 2021 in 1. 4. 2022

Razpisna dokumentacija

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-javni-razpis-spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl
https://podjetniskisklad.si/images/javnipozivi/Javni-poziv-za-mentorje---objava.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2019/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1229/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=97


Javno povabilo Aktivni do upokojitve
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45 

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposlimo mlade
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 29. 12. 2019  do 14.45

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 27. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019 do 23.59

Razpisna dokumentacija

Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 27. 12. 2019 do 12.00

Razpisna dokumentacija

Usposabljanje na delovnem mestu 2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019 do 23.59

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019 do 14.45

Razpisna dokumentacija

SAMOSTOJNI PODJETNIKI     LASTNIKI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ     KADROVSKI

DIREKTORJI VEČJIH PODJETIJ  ZAPOSLENI - STAREJŠI OD 45 LET     ZAPOSLENI - Z NIZKO

IZOBRAZBO      BREZPOSELNI 

DELODAJALCI  IN
ZAPOSLENI/BREZPOSLENI

  NEVLADNE
ORGANIZACIJE

OKOLJSKE NVO   NVO S PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA KREATIVNE

ORGANIZACIJE     SOCIALNI PARTNERJI    IZOBRAŽEVALNE NVO     NVO S PODROČJA AKTIVNEGA

DRŽAVLJANSTVA

Trenutno ni razpisov. Več o preostalih evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne
organizacije na enem mestu pa najdete tej povezavi.

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposlimo-mlade
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2019-prakticno-usposabljanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
https://www.cnvos.si/razpisi/


Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za
obdobje 2019 do 2022

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

NOVO !

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev
socialnega vključevanja invalidov«

Rok za prijavo: 29. 11. 2019 do 12.00

Razpisna dokumentacija

Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost
Rok za prijavo: 27. 11. 2019 do 23.59

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo
električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Rok za prijavo: 4. rok: 28. 2. 2020 in 5. rok: 25. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

UNIVERZE  VISOKOŠOLSKI ZAVODI   ŠOLE    RAZISKOVALNE IN RAZVOJEN

ORGANIZACIJE     REGIONALNE IN LOKALNE OBLASTI       REGIONALNE IN LOKALNE

RAZVOJNE AGENCIJE     TEHNOLOŠKI PARKI       INKUBATORJI IN DRUGE USTANOVE

  RAZISKOVALNE,
 JAVNE  IN  DRUGE  USTANOVE

Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih
storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija
Rok za prijavo: 23. 12. 2019 do 12.00

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020

Rok za prijavo: 14. 1. 2020 do 11.00

Razpisna dokumentacija

t i k  p r e d  i z t e k om

t i k  p r e d  i z t e k om

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1229/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projekta-komunikacijske-kampanje-za-zmanjsevanjeodpravljanje-medgeneracijskih-stereotipov-in-spodbujanje-medgeneracijskega-sodelovanja-na-delovnem-mestu/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-krepitev-kompetenc-mladih-skozi-aktivno-drzavljanstvo-za-vecjo-zaposljivost/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/preoblikovanje-obstojecih-mrez-ter-vstop-novih-izvajalcev-za-nudenje-skupnostnih-storitev-in-programov-za-starejse-v-kohezijski-regiji-vzhodna-slovenija/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-2/


  RAZISKOVALNE ,  JAVNE
IN  DRUGE  USTANOVE

2. 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

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh

Razpisna dokumentacija

NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO VPISANI V REGISTER   MLADI KMETJE   

LASTNIKI GOZDOV AGRARNE SKUPNOSTI    RIBIČI

KMETI,
GOZDARJI  IN  RIBIČI

5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

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

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019

Rok za prijavo: 20. 12. 2019 do 24.00

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

Rok za prijavo: 6. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/ribici/Produktivne_nalozbe_v_okoljsko_akvakulturo/okoljska_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/ribici/Predelava_ribiskih_proizvodov_in_proizvodov_iz_akvakulture/Predelava_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/9_Cetrti_javni_razpis_za_ukrep_Ribiska_pristanisca__mesta_iztovarjanja__prodajne_dvorane_in_zavetja/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/ribici/Produktivne_nalozbe_v_klasicno_akvakulturo/klasicna_P.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-9-1-podpora-za-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020-za-leto-2019/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podukrep-6-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2019/


  RAZISKOVALNE ,  JAVNE
IN  DRUGE  USTANOVE

2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka
akvakultura
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

NOVO !

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

Razpisna dokumentacija

3. 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 na področju gozdarstva
Rok za prijavo: 28. 2. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva
Rok za prijavo: 28. 2. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podukrepo 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v
letu 2019

Rok za prijavo: 29. 11. 2019 do 20. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju
majhnih kmetij
Rok za prijavo: 16. 12. 2019 do 13. 2. 2019

Razpisna dokumentacija

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/UKREP_PREHOD_NA_SISTEM_ZA_OKOLJSKO_RAVNANJE_IN_PRESOJO_TER_EKOLOSKA_AKVAKULTURA/Eko_akva_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/ribici/Inovacije_v_akvakulturi/JR_Inov__P.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-na-podrocju-gozdarstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podukrepo-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2019/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis/
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neposredne
potrditve

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2018, Biotehniški
izobraževalni center Ljubljana: za program v vrednosti 1400 evrov bo
Evropski socialni sklad  prispeval 1.152 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:

Obnova Skate parka: za projekt v vrednosti dobrih 600.000 evrov bo
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj več kot 380.000 evrov.

Več na povezavi.

Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji: za projekt v vrednosti dobrih 1,7

milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval slabih 1,4 milijona evrov.

Več na povezavi.

 

CTN Stari trg: za projekt v vrednosti 1,5 milijona evra bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval  dobrih 980.000 evrov.

Več na povezavi.

 

Prenova stanovanj Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v
starem mestnem jedru Kopra: za projekt v vrednosti dobrih 376.000 evrov bo
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval slabih 239.000 evrov.

Več na povezavi.

Projekt energetske prenove večstanovanjskih stavb na Engelsovi ulici in
projekt revitalizacije Vojašniškega trga v Mariboru: za prvi projekt v vrednosti
dobrih 1,45 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 433.000 evrov.

Za drugi projekt v vrednosti dobrih 6 milijonov evrov pa bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval dobrih 3,8 milijona evrov.

Več na povezavi.

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje: za projekt v vrednosti dobrih 13,5

milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 4,6

milijona evrov.

Več na povezavi.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-mobilnost-studentov-iz-socialno-sibkejsih-okoljih-v-biotehniskem-izobrazevalnem-centru-ljubljana
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obnovo-skate-parka-v-mariboru-in-revitalizacijo-degradiranega-urbanega-dela-v-velenju
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-dvig-zdravstvene-pismenosti-v-sloveniji
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obnovo-skate-parka-v-mariboru-in-revitalizacijo-degradiranega-urbanega-dela-v-velenju
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-prenovo-stanovanj-v-starem-mestnem-jedru-kopra
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-projekta-trajnostne-urbane-strategije-mestne-obcine-maribor
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-stanovanjsko-sosesko-v-celju


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

ČEZMEJNI
PROGRAMI
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Programi čezmejnega sodelovanja podpirajo sodelovanje partnerjev na nivoju regij
NUTS III iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah. 

spodbujanje gospodarskega in socialnega

razvoja na obmejnih območjih,

reševanje skupnih izzivov na področju

okolja, javnega zdravja, varnosti in

zaščite,

vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost

ljudi, blaga in kapitala.

Temeljni cilji čezmejnih programov

sodelovanja so:

Skupna vrednost vseh programov, kjer sodeluje
Slovenija, je okoli 190 milijonov evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Slovenija sodeluje v 4 programih

čezmejnega sodelovanja, pri čemer je

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko

kohezijsko politiko Organ upravljanja za tri

programe (SI-AT, SI-HR, in SI-HU).

Več informacij o programih najdete na njihovih spletnih straneh.

Interaktivni zemljevidi projektov SI-HR in SI-AT 

Na interaktivnih zemljevidih lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih

v okviru operativnih programov Slovenija - Hrvaška  in Slovenija - Avstrija  za obdobji 2007–2013 in 

2014–2020.

 

 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.si-at.eu/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
http://www.si-at.eu/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

TRANSNACIONALNI  IN
MEDREGIONALNI  PROGRAMI
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 Poslanstvo transnacionalnih programov  je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne
izzive. Poudarek je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega
sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter

strategij.

Slovenija sodeluje v 5 transnacionalnih

programih: 

Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: 

video navodila za izpolnjevanje časovnice,
zbirnik regresa za slovenske upravičence.

1. Območje Alp

2. Srednja Evropa

3. Mediteran

4. Podonavje

5. Jadransko-jonski program (ADRION)

Cilji medregionalnih programov pa so krepitev učinkovitosti kohezijske politike s
spodbujanjem izmenjave izkušnj med regijami, izboljšanje udejanjanja programov in

projektov Evropskega teritorialnega sodelovanje in promocija analiz razvojnih trendov
na področju teritorialne kohezije s pomočjo študij, zbiranja podatkov in ostalih ukrepov.

Slovenija sodeluje v 4 medregionalnih

programih: 

1. INTERACT III

2. INTERREG EUROPE 

3. URBACT III

4. ESPON 2020

Vsem petim
transnacionalnim
programom pripada
860 milijonov evrov.

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače

Vrednost vseh
medregionalnh
programov na ravni
EU znaša 500

milijonov evrov. 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://interreg-med.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
http://www.interact-eu.net/
https://www.interregeurope.eu/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/main/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg


Portali  in
platforme
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Platforma omogoča dostop do podatkov o realizaciji financiranja 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 in jih lahko po želji izbirate.

PODATKOVNA   PLATFORMA  ZA  EVROPSKE
STRUKTURNE   IN  INVESTICIJSKE  SKLADE

http://www.eu-skladi.si/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg


Portali  in
platforme
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Evropski portal naložbenih projektov 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. 

 

EVROPSKI  PORTAL  NALOŽBENIH  
 PROJEKTOV  (EIPP)

Spletna stran fi-compass je platforma za

svetovalne storitve o finančnih

instrumentih v okviru Evropskih

strukturnih in investicijskih skladov.

Platforma obsega splošne informacije,

praktične pripomočke, priročnike, primere

dobrih praks, seminarje, različne dogodke

in video material.

 

FINANČNI  INSTRUMENTI  -  PLATFORMA
FI-COMPASS

http://www.eu-skladi.si/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/


Portali  in
platforme
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Spletna platforma za učenje o politikah

v okviru medregionalnega programa

Interreg Europe 2014-2020 povezuje

vse države članice, Norveško in Švico

ter se sofinancira iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj. Namenjena je

vsem projektnim partnerjem programa

in drugim akterjem regionalne politike,

da bi z njeno pomočjo lažje širili znanja

o načrtovanju in izvajanju javnih politik

na državni/regionalni/lokalni ravni.

 

SPLETNA  PLATFORMA  ZA  UČENJE  O  POLITIKAH
V  OKVIRU  PROGRAMA  INTERREG  EUROPE

ZANIMIVOST

100%

77%

33%

EUROBAROMETER

Slovenci smo se odlično odrezali pri
poznavanju evropskih projektov in močno
presegli EU povprečje v raziskavi
Eurobarometer. Kar 66 % anketiranih
pozna kakšen EU projekt, 91 % pa jih meni,
da evropski projekti pozitivno vplivajo na
razvoj njihovega mesta ali regije.

 

Celotno poročilo o javnomnenjski raziskavi
si lahko preberete na naslednji povezavi.
 

 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227


Uporabno

CELOSTNA  GRAFIČNA  PODOBA  EVROPSKE
KOHEZIJSKE  POLITIKE  (EKP) 2014–2020, NAVODILA

KOMUNICIRANJA  VSEBIN  EKP  IN  DOBRE  ZGODBE

www .eu-skladi .si

Priročnik celostne grafične podobe

Celostna grafična podoba

Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin EKP  v
programskem obdobju 2014-2020

Osrednji namen Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v

programskem obdobju 2014–2020  je pomoč vsem akterjem, ki so vključeni v izvajanje evropske

kohezijske politike pri komuniciranju o projektih in njihovih rezultatih.

Programsko obdobje 2014-2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da obstaja veliko zanimivih
projektov, ki jih bomo z veseljem izpostavili. 
 

Preko te povezave lahko pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko dobra zgodba.

Logotipi

Podobe živali v vektorski obliki

Predloge plakatov

Predloge za predstavitve

Predstavitveni filmček celostne grafične podobe

Dobre zgodbe 2014-2020

Na tej povezavi pa lahko preberete številne dobre zgodbe, ki jih piše Evropska kohezijska politika.

Materiali Evropske komisije: Evropska kohezijska politika 2014-2020 

Povezava na materiale Evropske komisije na temo evropske kohezijske politike kot so publikacije,

zemljevidi, videoposnetki, zakonodaja in smernice, logotipi in grafična podoba. 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/logotipi-zivali/zivali_barve.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg


Dogodki

KOMPETENTNA  SLOVENIJA  VABI
NA  BREZPLAČNE  DELAVNICE

www .eu-skladi .si

Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in

preživninskega sklada Republike Slovenije.

December bo Kompetentna Slovenija namenila delu na posamezniku, zato bodo tudi vsebine

Kompetentne Slovenije temu prilagojene. 

4. 12. 2019: AEQ delavnica s trenerjem Blažem Jancem,

5. 12. 2019: Zdravi in vitalni na delovnem mestu in v svojem domačem okolju z Blanko Gašperlin in
Sandro Preradović, SITA d.o.o.,

12. 12. 2019: WELLBEING MANAGEMENT - lastno počutje na delovnem mestu z Zinko Kosec,

18. 12. 2019: Čustvena inteligenca na delovnem mestu (Jasna Štamcar in Alex Gregorič).

8. 1., 22. 1., 5. 2., 4. 3. in 18. 3. 2020 (5 terminov): Delavnica – trening za vodje z Bojano Florjančič
(Hansen Beck – prej Gustav Käser), Ljubljana

Za zakonite zastopnike, člane uprav. Obvezna prisotnost na vseh 5 terminih!

16. 1. 2020: Pozabite na uporabnike – začnite razmišljati o ljudeh! (Dan Podjed), Ljubljana

30. 1. 2020: Skočite iz cone obdobja /povratna informacija (Urša Svetelj, CorpoHub), Hiša EU,

Dunajska 20. Ljubljana

20. in 21. 2. 2020: Intenzivni dvodnevni Design Sprint Bootcamp (Enej Gradišek, CorpoHub)
Obvezna prisotnost na obeh terminih! Delavnica je zelo praktična, poglobljena in intenzivna. Gre za

izboljšano različico prvotnega 5-dnevnega GV Design Sprint-a. 

21. 1. 2020: Mednarodni poslovni in diplomatski protokol (Duša Barbara Vidanovič), Ljudska
univerza Jesenice

22. 1. 2020: Mednarodni poslovni in diplomatski protokol (Duša Barbara Vidanovič), OZS Ravne na
Koroškem

23. 1. 2020: AEIOU voditeljstva (Sonja Klopčič), Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana

Namen delavnice AEIOU VODITELJSTVA je razkriti novo kodo voditeljstva in jo povezati z brezčasno

modrostjo staroselcev s petih celin.

13. 2. 2020: Poslovni coaching – učinkovitejša komunikacija v timu in premagovanje stresa na
delovnem mestu (Saša Božič)

24. 3. 2020: The Heroic Journey of Leaders for the Future (Nilima Bhat), Intercontinental Ljubljana

26. 3. 2020: Lift creative ROI with neuroscience: winning with consumers in the age of distraction
(dr. Satoshi Tsujimoto)

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2019/


Video
vsebine

 
EU60S  -  KRATKE  VIDEO

ZGODBE

www .eu-skladi .si

Nove zgodbe v 60 s, ki so podprte tudi z evropskimi sredstvi, predstavlja TV
IDEA - osrednja pomurska televizija.

Spoznajte babice in dedke, ki z rock

zvezdami uresničujejo svoje sanje. 

Spoznajte Sonjo in Simona z Eko-

socialne kmetije Korenika, ki sta v

tem socialnem podjetju podprtem z

evropskimi sredstvi našla stik z

naravo in drugi dom.

S pomočjo evropskih sredstev so v

Splošni bolnici Murska sobota

zgradili nov urgentni center, v

katerem je oskrba hitra in celostna.

Ste pomislili, da bi lahko iz odpadnih

kokic nastale proteinske tablice?

V paragledališču je našla svojo

srečo!

Več kratkih zgodb EU 60s , ki jih predstavlja TV IDEA, si lahko ogledate na spletni strani.

Rekla je dovolj in vzela življenje v svoje

roke.

Z ureditvijo Soboškega jezera je

položen temeljni kamen za razvoj

vodnih športov.

Spoznajte Zavod Korak naprej, kjer

vsak dan vidijo majhne spremembe,

ki bodo nekoč velike.

Pivovarna Lobik Brewery s pomočjo

evropskih sredstev postala ena

najboljših v Evropi

http://www.eu-skladi.si/
http://tvidea.si/2019/07/stanovalci-doma-danice-vogrinec-s-koncerti-razbijajo-stereotipe-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/2019/07/odpadne-kokice-spreminjajo-v-proteinske-tablice-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/2019/10/v-paragledaliscu-je-nasla-svojo-sreco-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/2019/07/korenika-daje-priloznost-tistim-ki-je-drugje-ne-dobijo-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/2019/07/v-urgentni-medicini-o-zivljenju-in-smrti-odlocajo-sekunde-60-sekundni-dokumentarec/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
http://tvidea.si/category/kohezijske-zgodbe/
http://tvidea.si/2019/07/z-ureditvijo-jezera-polozen-temeljni-kamen-za-razvoj-vodnih-sportov-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/2019/10/rekla-je-dovolj-in-vzela-zivljenje-v-svoje-roke-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/2019/11/vsak-dan-vidimo-majhne-spremembe-ki-bodo-nekoc-velike-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/2019/11/pivovarna-lobik-brewery-s-pomocjo-eu-postala-ena-najboljsih-v-evropi-60-sekundni-dokumentarec/


Obvestila

POBUDE  EVROPSKEGA  
SOCIALNEGA  SKLADA
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Evropska komisija izvaja 3 pobude na področju izvajanja projektov in programov, ki so sofinancirani iz

Evropskega socialnega sklada in je zanje odprla tudi tri javna posvetovanja. Komisijo zanima mnenje

državljank in državljanov ter deležnikov o dejavnostih, ki jih je EU od leta 2014 izvedla v podporo

izobraževanju in usposabljanju, za spodbujanje socialne vključenosti ter boja proti revščini in kakršni koli

obliki diskriminacije ter za spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in podpiranje

mobilnosti delovne sile. Te dejavnosti so se izvajale s podporo Evropskega socialnega sklada. Zbrane

informacije se bodo uporabile za oceno dosežkov v obdobju 2014–2018. Iz njih bo Komisija poleg tega

lahko sklepala, kako to podporo v prihodnosti še okrepiti, da bo učinkovitejša in bolj osredotočena.

INTERVJU  Z  NAGRAJENCEM
REGIOSTARS  AWARD  2019

Nagrado RegioStars Award 2019 je prvič
prejel slovenski partner za projekt CityWalk
z utemeljitvijo:

»CityWalk je veliko več kot le projekt.
CityWalk je življenjski slog. Osredotoča se
na najpreprostejšo obliko urbane mobilnosti
– hojo. Da bi mesta postala bolj prijazna do
pešcev, so potrebne spremembe – vključno
s pametno integracijo hoje z drugimi načini
prevoza. CityWalk ponuja inovativno rešitev
s postavljanjem potreb državljanov v
središče in s kombiniranjem novih
konceptov in rešitev pametne hoje za
reševanje teh potreb, reševanje podnebnih
sprememb, izboljšanje kakovosti zraka in
zmanjšanje hrupa«.

 

Čestitamo!

Ocena podpore ESS za socialno vključevanje: javno posvetovanje je odprto do 19. 12. 2019

Ocena podpore ESS za zaposlovanje in mobilnost delovne sile: javno posvetovanje je odprto do 6. 1. 2020

Ocena podpore iz Evropskega socialnega sklada za izobraževanje in usposabljanje: javno posvetovanje je

odprto do 24. 2. 2020

Več o intervjuju.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_sl
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/intervju-s-prejemnikom-nagrade-regiostars-award-2019


FINA  EU  TOČKA

www .eu-skladi .si

Kontakti

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.

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

komuniciranja in obveščanja javnosti, se lahko obrnete na naslednji kontaktni osebi pri

organu upravljanja:

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si in Nataša Kogej: natasa.kogej@gov.si.

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

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

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

PRIJETNO  BRANJE!

Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej

 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg

