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FOTOGRAFSKI NATEČAJ MOJA SOCIALNA 
EVROPA

Zadeni brezplačno potovanje v romunsko mesto Sibiu na dogodek Dialog z mladimi  

državljani in za povrh še vozovnico Interrail ter odkrij Evropo z vlakom.

 

Kakšna naj bi bila po tvojem mnenju prihodnost socialne Evrope?

Prebudi svojo ustvarjalno žilico in sodeluj na foto natečaju

 #MySocialEurope!

Če si

- star/a med 18 in 30 let

- državljan/ka Evropske unije

- oseba, ki ji je mar za Evropo in socialne pravice evropskih državljanov

- pripravljen/a pokazati svojo ustvarjalnost in fotografske veščine,

 

potem je foto natečaj #MySocialEurope kot nalašč zate!

Odlična fotografija ti lahko prinese nagrado!

 

Trije zmagovalci bodo povabljeni na dogodek Dialog z mladimi državljani, ki bo 8. maja v romunskem mestu Sibiu, za 

nagrado pa bodo prejeli vozovnico InterRail, ki jim bo omogočila raziskovanje Evrope z vlakom. V okviru dogodka bo 

Evropska komisija organizirala tudi fotografsko razstavo, na kateri bo na ogled 15 najboljših fotografij foto natečaja, vključno s 

tremi zmagovalnimi fotografijami.

Avtorji preostalih 12 najboljših fotografij bodo prejeli polaroidni fotoaparat Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic, vključno z 

etuijem in paketom filmov, 35 dobitnikov tretje nagrade pa se bo razveselilo novih Bluetooth zvočnikov.

Potrebuješ navdih? Medtem ko iščeš pravo sliko, pravi trenutek in pravi scenarij, imej v mislih 20 načel Evropskega stebra 

socialnih pravic!

Vsakdo lahko zmaga, zato izkoristi to priložnost. Natečaj se zaključi 4. marca 2019.

Preden pošlješ svojo fotografijo, si preberi Pravila sodelovanja.

Sodelovanje v natečaju je preprosto – izpolni obrazec in ga pošlji skupaj s svojo fotografijo. Srečno!

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl
https://files.ecorys.org.uk/my-social-europe/The-photo-competition-rules.pdf
https://woobox.com/5u6qdd


ODPRT NATEČAJ ZA NAGRADE 
REGIOSTARS 2019

Nagrade RegioStars so priznanje za najbolj originalne in inovativne projekte s področja regionalnega 

razvoja

Evropska komisija vsako leto, tokrat že dvanajsto zapored, nagradi sofinancirane projekte, ki jih odlikujeta 

odličnost in nov pristop k spodbujanju regionalnega razvoja. Ti projekti so, kot dobre prakse, navdih in zgled 

drugim regijam, postavljeni v središče vseevropske komunikacijske kampanje.  

Nagrade RegioStars se podeljujejo najboljšim projektom v petih tematskih kategorijah: pametna, trajnostna in 

vključujoča rast, razvoj mest in tematsko področje leta.

V letu 2019 bodo te nagrade podeljene najboljšim projektom s petih področij, ki so ključnega pomena za 

prihodnost regionalne politike EU, in sicer:

 

Kako lahko sodelujem?

V priročniku so podani praktični napotki v zvezi s prijavo projektov, podrobneje so opisane tematske 

kategorije ter opredeljena merila za upravičenost in ocenjevanje predlaganih projektov. Predlogi projektov se 

lahko posredujejo le preko spletne platforme med 19. februarjem in 9. majem 2019. Zmagovalci v vseh petih 

kategorijah in zmagovalec po izboru občinstva bodo razglašeni na slavnostni podelitvi nagrad RegioStars, ki 

bo oktobra 2019 v Bruslju v okviru vsakoletnega Evropskega tedna regij in mest.

spodbujanje digitalne transformacije;

povezovanje krajinskih območij, morskega in obalnega okolja ter grajenega okolja;

boj proti neenakostim in revščini;

gradnja mest, odpornih na podnebne spremembe;

modernizacija zdravstvenih storitev.

Strokovna komisija bo ocenila prispele predloge projektov in izbrala zmagovalca v vsaki kategoriji. Tudi 

javnost bo lahko med prispelimi predlogi izbrala svojega zmagovalca. Nagrado po izboru občinstva bo prejel 

prejemnik največjega števila glasov v okviru spletnega glasovanja.

 

Prijave se prek spletne platforme zbirajo med 19. februarjem in 9. majem 2019.

 

Podrobnejše informacije o petih tematskih kategorijah najdete v priročniku Guide for Applicants .

https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2019/regiostars2019_guide_applicants_en.pdf


Centralna čistilna naprava Domžale – 

Kamnik je z nadgradnjo po zmogljivosti 

postala četrti največji sistem za čiščenje 

odpadne vode v Sloveniji, saj gre za enega 

največjih ekoloških projektov šestih občin 

(Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na 

Gorenjskem, Komenda in Trzin). Njegov cilj 

je dolgoročno kakovostno zagotavljanje 

čiščenja odpadne vode v regiji za območje 

s 149.000 PE za nekaj desetletij, 

zagotavljanje varnega obratovanja v okviru 

zakonskih omejitev in standardov ter 

zmanjšanje obremenjevanja okolja. 

Nadgradnja kot celota z novimi procesnimi 

pristopi pomembno prispeva k izboljšanju 

ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice, 

s tem pa tudi k varovanju vodnih virov in 

ohranjanju podtalnice.

DOBRE ZGODBE
Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik 

Nadgradnja infrastrukture CČN je bila 

vključena v skupni projekt Odvajanje in 

čiščenje odpadne vode na območju Domžale 

– Kamnik.

Okvirna vrednost projekta: 15,5 milijona evrov

Okvirni EU prispevek: 13,2 milijonov evrov

Projekt je obsegal nadgradnjo obstoječe čistilne 

naprave na terciarno biološko stopnjo čiščenja, to 

pomeni dodatno odstranjevanje dušikovih in 

fosforjevih snovi. Nov sistem obsega tehnologijo 

sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in 

izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom 

grezničnih gošč. Z nadgradnjo se je izboljšala 

kakovost čiščenja, povečala se je obratovalna 

varnost, omogočen je sprejem večje količine 

odpadne vode ter zmanjšanje emisij snovi v zrak. 

Nadgrajeni sistem CČN tako vključuje tri glavne 

procesne sklope, ki obsegajo:

·         nov vstopni objekt, ki dopolnjuje obstoječo 

mehansko stopnjo,

·         novo aerobno biološko stopnjo z napredno 

tehnologijo sekvenčnih reaktorjev, ki vključuje 

anaerobni selektor za delno biološko 

odstranjevanje fosforja in simultano nitrifikacijo in 

denitrifikacijo, ter moderen in tudi v svetu precej 

nov proces deamonifikacije za čiščenje z dušikom 

visoko obremenjenih internih povratnih vod,

·         obstoječo anaerobno biološko stopnjo s 

proizvodnjo bioplina in kogeneracijo.

FOTO: Blaž Oman

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/povezava-sistema-poklicnega-in-strokovnega-izobrazevanja-s-potrebami-trga-dela-pud/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/


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

izobraževanja     mladi – ranljive skupine     mladi podjetniki 

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje do 31. 7. 2019 do 14.45
Razpisna dokumentacija    

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019
Rok za prijavo: 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

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

zavodi     start-up podjetja      socialna podjetja

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1
Rok za prijavo: 4. odpiranje – 15. 5. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2
Rok za prijavo: 3. rok – 12. 9. 2019
Razpisna dokumentacija

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

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

 

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v 
tujini v letih 2019-2022
Rok za prijavo: 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 
2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Razpisna dokumentacija 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.eu-skladi.si/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022


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

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

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje do 31. 7. 2019 do 14.45
Razpisna dokumentacija

Usposabljanje na delovnem mestu 2019
Rok za prijavo: 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija-Madžarska
Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 12.00
Razpisna dokumentacija 

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis
Rok za prijavo: 8. 3. 2019 
Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019
Razpisna dokumentacija

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019


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

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

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

 

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

2. PODRAVSKA REGIJA
Izvaja: Mariborska razvojna agencija
Razpisna dokumentacija 

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

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

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

5. ZASAVSKA REGIJA
Izvaja: RRA Zasavje
Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019
Rok za prijavo: 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

6. POSAVSKA REGIJA
Izvaja: RRA Posavje
Razpisna dokumentacija 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020
http://www.pora-gr.si/index.php/component/k2/item/807-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.mra.si/razpis.html
http://www.rra-koroska.si/si/stipendije
http://www.rasr.si/si/razpisi/2018/08/619-Javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.rra-zasavje.si/si/projekti/regijska-stipendijska-shema-zasavje/clanek/2018-2019-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019-5.html
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html


7. JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Izvaja: RC Novo Mesto
Razpisna dokumentacija 

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

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

10. GORENJSKA REGIJA
Izvaja: BSC Kranj
Razpisna dokumentacija 

11. GORIŠKA REGIJA
Izvaja: Posoški razvojni center
Razpisna dokumentacija 

12. OBALNO KRAŠKA REGIJA
Izvaja: RRC Koper
Razpisna dokumentacija 

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

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Madžarska
Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 12.00
Razpisna dokumentacija 

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis
Rok za prijavo: 8. 3. 2019 
Razpisna dokumentacija 

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


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

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

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu 
Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019
Rok za prijavo: 30. 6. 2019
Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2017–2020
Rok za prijavo: 3. rok – 22. 11. 2019
Razpisna dokumentacija

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

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija-Madžarska
Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 12:00
Razpisna dokumentacija 

Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte
Rok za prijavo: 15. 3. 2019 do 12.00 (CET)
Razpisna dokumentacija 

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis
Rok za prijavo: 8. 3. 2019 
Razpisna dokumentacija 

http://www.razpisi.info/index
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1625
http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
https://www.ita-slo.eu/sl/razpisi/ciljni-razpis-za-standardne-projekte-%C5%A1t-072019
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals


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

2. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov
Rok za prijavo: 12. 4. 2019 do 23.59
Razpisna dokumentacija

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

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

10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 
2018
Rok za prijavo: 24. 4. 2019 do 23.59
Razpisna dokumentacija

NOV
O!

NOV
O!

NOV
O!

5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019
Rok za prijavo: 29. 5. 2019 do 23:59
Razpisna dokumentacija

11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za 
leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Rok za prijavo: 29. 5. 2019 do 23:59
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju 
kulture 2019«
Rok za prijavo: 15. 3. 2019
Razpisna dokumentacija 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1448
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1447
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1452
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1450
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1455
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1456
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909


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

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

Drugi javni razpis za ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo 
ter ekološka akvakultura
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija 

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

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

4. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija 

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija 

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije 
gozdov iz PRP 2014–2020
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija

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

2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih 
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim 
okoljskim praksam
Rok za prijavo: 19. 4. 2019 do 23.59
Razpisna dokumentacija

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_akva_o_s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/predelava_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1449
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1451


Kolesarsko omrežje Nove Gorice: 
za projekt v vrednosti 6,6 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj  

prispeval okvirno  2,1 milijona evrov.

Več na povezavi.

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

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

NAPOVEDI RAZPISOV

Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski: 
za projekt v vrednosti 412.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 

150.000 evrov.

Več na povezavi.

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-kolesarsko-omrezje-nove-gorice
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obrtno-poslovno-obmocje-v-podpreski


PORTALI IN PLATFORME
Podatkovna platforma za sklade ESI
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Evropski portal naložbenih projektov
Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project 

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

s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po 

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

Več na povezavi.

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass
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Portal Odprti podatki Slovenije
Na portalu OPSI lahko najdete vse od podatkov, orodij, do koristnih 

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

oblikovali lastne infografike in drugo.

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


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

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

Evropskega sklada za regionalni razvoj, deluje spletna platforma. 

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.

 

Platforma se nahaja na povezavi.

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


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

smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov 

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

nasveti, kako najbolje združevati financiranje iz teh skladov, omogočajo 

nosilcem projektov in lokalnim oblastem, da najbolje izkoristijo oba 

instrumenta za financiranje projektov. 

Več na povezavi. 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske 

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

zagotavljajo finančno podporo EU.

Podrobneje na povezavi.

 

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

2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti

3. Lažji prenos podjetij

4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev

5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni

6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva

7. Spodbujanje internacionalizacije MSP

Evropska komisija je avgusta 2018 objavila nove smernice za pomoč javnim 

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

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

Več si lahko preberete tukaj.

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


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

teritorialnega sodelovanja: 

- video navodila za izpolnjevanje časovnice, 

- zbirnika regresa za slovenske upravičence.

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

sofinanciranih v okviru Operativnih programov Slovenija–Hrvaška in 

Slovenija–Avstrija 2007–2013.

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

evropsko teritorialno 
sodelovanje

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


Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 
2014–2020 
Priročnik celostne grafične podobe, logotipe, podobe živali v vektorski obliki, 

predloge plakatov, predloge predstavitev in  predstavitveni filmček celostne 

grafične podobe najdete tukaj. 

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

politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko

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

predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi. 
 
Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih 

na področju regionalnega razvoja.

Več si lahko preberete v zimski izdaji.

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

obstaja veliko zanimivih projektov, ki jih bomo z veseljem izpostavili.

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

primer dobre prakse.

PRIMER DOBRE PRAKSE 

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

2014–2020 z vključenimi spremembami se nahajajo tukaj. 

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

Oddaje so dosegljive tukaj.

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


obvestila in vabila
utrinki iz zaključne konference koc
Eden izmed programov, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije izvaja ob podpori Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije, Evropskega 

socialnega sklada, je tudi KOC 2.0 – Kompetenčni centri za razvoj 

kadrov. Kompetenčni centri povezujejo slovenska podjetja v partnerstva za 

strateški razvoj kadrov in predstavljajo pomembno naložbo oz. spodbudo 

delodajalcem, da se usposabljanj zaposlenih poslužijo kot strateškega orodja za 

doseganje boljših poslovnih rezultatov. Na ta način se med seboj povezujejo tudi 

v panoge in omogočajo prenos znanj.

 

zaključni dogodek evropskega medijskega projekta 
Makroregije Tukaj in Zdaj, 6. marec 2019
Slovenija je edina država članica EU, ki leži na stičišču treh makroregij, 

Jadransko–Jonske, Alpske in Podonavske. S ciljem ujeti zgodbe ljudi, ki živijo na 

teh območjih, je RTV Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, Direktoratom 

za regionalni razvoj, pristopila k medijskemu projektu Makroregije Tukaj in Zdaj. 

V njegovem okviru je nastalo 25 kratkih oddaj in zaključna 50 minutna 

kompilacija.

Zgodbe, ki povezujejo ideje, ljudi in države v okviru evropskih makroregij 

dokazujejo, da povezovanje projektov med različnimi državami prinaša nove 

priložnosti v luči prihodnosti EU.

Vabljeni na zaključni dogodek projekta Makroregije Tukaj in Zdaj, ki bo v 

sredo, 6. marca, ob 12. uri v Hiši EU v Ljubljani.

Dogodek, ki ga gostijo RTV Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve 

(koordinator strategij evropskih makroregij za Slovenijo) in Služba Vlade RS za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko (nosilec projekta EUSAIR Facility Point), je 

namenjen izmenjavi mnenj o priložnostih, ki jih makroregije prinašajo evropskim 

državljanom v Sloveniji in EU.

 

VABILO

 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Vabila/Vabilo_Makroregije_200219.pdf


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

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

 

obvestila

mikroposojila pri skladu skladov

Kaj je sklad skladov in kaj ponuja, pa si lahko pogledate v kratkem 

animacijskem videu.

evropska sredstva za dvig izobrazbene ravni ali 
prekvalifikacijo 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 

v lanskem letu podelil sredstva 860 posameznikom za dvig izobrazbene ravni ali 

prekvalifikacijo. 

Med uspešnimi prijavitelji jih je približno 10 odstotkov opravilo prekvalifikacijo na 

IV. stopnji (prekvalifikacije na III. stopnji ni bilo), ostali prijavitelji pa so svojo 

izobrazbeno raven uspešno dvignili na višjo stopnjo. Prijavitelji izbirajo 

večinoma programe poklicno-tehniškega izobraževanja, s katerimi si pridobijo V. 

stopnjo izobrazbe ali tri letno poklicno izobraževanje in si pridobijo IV. stopnjo 

izobrazbe.

 

Sredstva za sofinanciranje šolnine so še vedno na voljo. Več informacij 

najdete tukaj.

https://www.skladskladov.si/
https://youtu.be/xCM6oBWOKfY
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/


Od ponedeljka do petka, med 

9. in 12. uro, so vam za vsa 

vprašanja na voljo 

sodelavci Službe Vlade RS za 

razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko. 

KONTAKTI

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

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

organu upravljanja: 

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si.

 

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

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

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

Oblikovali in uredili: Nataša Rojšek in Nataša Kogej
 
 
 
 

Prijetno branje!


