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   Primer dobre prakse 

Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb - učenje kot protiutež kriminalu 

www.eu-skladi.si 

Konec lanskega leta je Uprava RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij začela izvajati projekt »Razvoj delovnih kompetenc 
zaprtih oseb«. Namen projekta je uvedba in izvedba 
različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da 
se zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti s 
pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo 
tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj.  
 

Izkušnja prestajanja kazni v zaporu, časovna in prostorska 
oddaljenost od vsakodnevnega življenjskega ritma in 
obveznosti življenja na prostosti po odpustu oziroma 
prestani kazni pogosto predstavljajo težko premostljivo 
oviro. Pomanjkanje poklicnih in delovnih izkušenj, 
velikokrat slabša in pomanjkljiva izobrazba, negativne 
izkušnje v času šolanja pa so vzrok, da je za vključitev 
obsojenca v zaposlitev in/ali izobraževanje velikokrat 
potreben določen čas. Čas, v katerem obsojenec dozori, 
oblikuje in pridobi ustrezne pozitivne delovne in učne 
izkušnje ter navade, stalnost, delovni ritem in doseganje 
norm, ozavesti pomen dela in sodelovanja v timu ter 
oblikuje pozitiven odnos do avtoritete.   
 

V okviru projekta je zaprtim osebam omogočeno, da se 
vključijo v izobraževalne programe (srednje poklicno 
izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in poklicno 
tehnično izobraževanje), usposabljanja za delo (programi za 
pridobitev različnih nacionalno poklicnih kvalifikacij) in 
delovne terapije za obsojence. Vsi programi sledijo 
potrebam na trgu dela. Zaradi občutljivosti trga dela ter 
velikokrat negativnega odnosa okolja do nekdanjih 
obsojencev so programi izobraževanja in usposabljanja v 
zaporih organizirani fleksibilno in s poudarkom na 
kakovosti.  
 

Vsi programi se izvajajo znotraj zavodov za prestajanje kazni 
zapora in prevzgojnega doma, na sedmih lokacijah, in sicer 
v: centralnem moškem zaporu na Dobu, ženskem zaporu na 
Igu, moških zaporih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju ter 
v prevzgojnem domu v Radečah. Programe izvajajo 
organizacije registrirane za izobraževanje odraslih.  
 
 

Izvajanje usposabljanja za NPK Čistilec/čistilka prostorov v ZPKZ Ig 

Izvajanje usposabljanja za NPK Viličarist/viličaristka v ZPKZ Dob 

 

Podelitev certifikatov za NPK Viličarist/viličaristka v ZPKZ Maribor 

Izvajanje praktičnega dela izobraževanja za SPI Gastronomske in 
hotelirske storitve v ZPKZ Dob 
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Zaradi visoke fluktuacije, premestitev, odpustov in prestajanja krajših 
kazni, so za večino obsojencev primerne krajše oblike usposabljanja. 
Največji interes se kaže za vključevanje v usposabljanja za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Postopek pridobitve 
certifikata je relativno hiter, saj se pri pridobivanju NPK upoštevajo 
spretnosti in znanja, ki jih obsojenci pridobivajo tudi z delom med 
prestajanjem kazni zapora. Največ certifikatov je bilo pridobljenih za: 

 NPK Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice,  

 NPK Čistilec/čistilka prostorov,  

 NPK Viličarist/viličaristka,  

 NPK Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani in  

 NPK Hišnik/hišnica.  
Potekajo tudi usposabljanja za NPK MIG/MAG varilec/varilka in NPK 
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne 
podjetnike in zavode.   
V enem letu, odkar se izvaja projekt, je bilo v NPK programe 
vključenih 163 zaprtih oseb, od tega 152 obsojencev, 7 obsojenk in 4 
mladoletniki.  
 

Izvajanje teoretičnega dela izobraževanja v ZPKZ Dob 
 

Izdelki delovne terapije v ZPKZ Maribor 

 

Slika obsojenca ZPKZ Dob 

 

Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb - učenje kot protiutež kriminalu 

Vrednost projekta: 

980.000 evrov 

Prispevek ESS:  

784.000 evrov 

http://www.eu-skladi.si/
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   Iz zbornika Pobeg v literaturo 

V prvem letu izvajanja projekta Vključujemo in aktiviramo sta bili vključeni dve ranljivi družbeni skupini, zaporniki v fazi odpusta 
in osebe z motnjami v duševnem razvoju. Zaradi njunih različnosti je zbornik razdeljen na dva dela, pri čemer je prvi posvečen 
osebam z motnjami v v duševnem razvoju in drugi zapornikom. V nadaljevanju si lahko preberete dve leposlovni besedili. 

SMRKETA 

Tako lep dan je. Babi Tari mi je kupila srajčko, na kateri je Smrketa. Le ona 
ve, kaj imam resnično rada  in kaj mi je všeč. Takoj sem jo oblekla. Tako sem 
ponosna, saj tako majčko znam nositi samo jaz. Vem, da je le ena na svetu. 
Ta, ki jo nosim jaz.  
Sonce sije skozi napol razbita vrata, jaz pa sem srečna. Komaj čakam, da 
majčko pokažem drugim. V sebi sem v tem trenutku srečna, vendar imam že 
spet tisti tako znani čudni občutek, da se bo nekaj slabega zgodilo. Ne vem, 
zakaj me oče tako čudno gleda. In tako velik se mi zdi. Mama pa se spet dela, 
kot da je vse normalno. V primerjavi z njim je tako majhna. Ni prestrašena, a 
tako kot vedno obrača glavo stran. Poskušam biti nevidna, morda mi bo s 
Smrketo res uspelo, le če bom pridna, tiha. Kot da me ni. Besede so odveč. 
Nemi film. Ni navodil, kako postaneš zrno peska. 
Sedim na tleh pred majhno stekleno mizico. V steklu vidim odsev majčke in 
svoje prestrašene oči. Vidim spačen obraz očeta, prazne oči in njegovo 
ogromno postavo. Vidim grozljivo odpiranje ust, vidim mamo, ki se obrača 
proč od mene. Ne razumem, kaj mi govori. Bojim se. Zakaj ni zvoka? Vse je 
nemo. Le oče je kot spačeni velikan, ki nekaj hoče od mene. Hočem izginiti, 
želim se zganiti, vendar sem kot prikovana na tla pred stekleno mizico. Če 
bom gledala v tla, bo mogoče minilo. Vendar ne mine. Zazrem se vanj, v 
njegove prazne oči, v tisti stotinki sekunde pa zagledam na svoji glavi 
njegovo ogromno dlan, ki je skoraj enkrat večja, ko me zgrabi za lase in me 
butne v mizico. Še v istem trenutku se mi iz nosa ulije kri. Ogromno krvi je, 
pa še vedno ne razumem, zakaj. Mizica je prekrita s krvjo, v steklu vidim, da 
je krvava tudi Smrketa. 
Vsa je krvava! Čudno, nič me ne boli, boli me le to, da je edina majčka na 
svetu uničena. 
Smrkete ni več. Na njej je samo kri … 
Nihče se ne zmeni zame, mama izgine v kuhinjo, oče si prižge cigareto in se 
usede pred televizijo. Hočem se premakniti, a si ne upam. Pa ne zaradi tega, 
ker bi lahko bila spet tepena. Zato ker ne vem, kako naj dosežem umivalnik, 
kako naj s svojimi malimi ročicami izmijem kri. Ali jo sploh lahko odstranim? 
Tako sedim čisto pri miru. Nobenih gibov. Le moje oči, ki so preveč videle, se 
premikajo. Oče gleda televizijo in se nečemu smeji, kri je na mizici, pa je 
nihče ne pobriše. Mama pospravlja. 
Mene nihče ne ogovori. Pogledam na strop, kjer so še vedno sledovi krvi od 
zadnjega tepeža. Skozi razbita vrata sije sonce in drobci prahu se vrtinčijo v 
sobi, tako kot jaz vrtinčim v sebi: »Kaj sem naredila narobe?« 
Ne vem, kako dolgo čepim za mizico, ko pride mama in z vlažno krpo, od 
katere se cedi, pobriše stekleno površino. Pogleda me in zmaje z glavo, jaz 
pa še vedno ne vem, kaj se dogaja.  
In ko mi začne slačiti majčko, se začnem upirati. Hočem babi Tari. Ona me bo 
dvignila, me objela in mi slekla Smrketo. Takrat bom vedela, da mi bo dobro. 
Spet bo prišel zvok. In svet bo spet v barvah. 
 
Lucija 
(Zapor Ig) 

 

OBSTAJAM (UTRINEK IZ OTROŠTVA) 

Bilo je samoumevno, da sem dobra 
učenka. A meni je manjkala pozornost. Da 
bi kdo vsaj za sekundo pogledal moj šolski 
zvezek. Zato sem bila v sedmem razredu 
namerno zadostna. Samo zato, da mamo 
spomnim, da obstajam. Kasneje sem se 
zaradi te manjkajoče »sekunde« domislila, 
da se bo mama mogoče spomnila na moj 
obstoj, če se najem tablet.  
Za rojstni dan sem ji kupila rdečo vrtnico. 
Pred mlajšim bratcem in njegovim 
prijateljem sem začela goltati tablete. Med 
tem početjem sem poklicala mamo, da ji 
povem, da se poslavljam.  
Končala sem na urgenci, kjer so mi sprali 
želodec, in kasneje na PHP, odkoder sem 
odšla prostovoljno. Vsaj malo pozornosti 
sem dobila. Pa tudi preveč. 
Moja mama v tistem času ni bila mama, ki 
bi znala udariti po mizi in reči, da mora biti 
tako, kot je treba. S svojim obnašanjem 
sem ji postavljala meje in postajala do nje 
vedno bolj nesramna. Izsiljevanje, vedno 
hujše grožnje. Ja, hotela sem, da ima ona 
občutek krivde, ker sem jaz postala taka. 
Počutila sem se čisto samo. 
 
 
Tea 
(Zapor Ig) 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/vkljucujemo-in-aktiviramo/zborniki/
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Primer dobre prakse 

Pot pastirskih škratov na Krvavcu 

 

Pot pastirskih škratov na Krvavcu je nova pravljično-

doživljajska pot, ki je inovativen integralen turistični 

produkt. Temelji na izvirni zgodbi iz nove slikanice O 

pastirjih in škratih s Krvavca avtorja Uroša Grilca ter 

ilustratorja Gorazda Vahna. Povezuje ključne identitetne 

elemente Krvavca: pašništvo, zdravilna zelišča ter življenje 

v gorah. To otroci slednje doživljajo, se o teh temah učijo 

in jih spoznavajo na neposreden in zabaven način.  

 

Gre za izvirno in posebno pridobitev, ki je v tem delu 

Evrope edinstvena. Namenjena je družinam, šolam in 

vrtcem kot odlično okolje za gibanje v naravi ter učenje o 

naravi in kulturi na drugačen način, skozi doživetje. Projekt 

želi otrokom in družinam olajšati vstop v svet pohodništva, 

saj jim zagotavlja pristno izkušnjo slovenskih planin.  

Vrednost projekta: 

226.900 evrov 

Prispevek ESRR:  

192.865 evrov 

Spletna stran 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.rtc-krvavec.si/si/aktivnosti/poleti/pot-pastirskih-skratov-na-krvavcu


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 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 
 Mnenje OU glede umeščanja logotipov evropske kohezijske politike na spletni strani 

upravičencev, katerih projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Evropskega socialnega sklada in/ali Kohezijskega sklada 

 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) 
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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.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.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.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.eu-skladi.si/
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Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 

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

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo:  od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. 

Rok za prijavo:  do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019 

Rok za prijavo:  28. 8. 2017 do 13. ure 

Razpisna dokumentacija 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-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/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
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/
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/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1061
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1061
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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 DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1 

Rok za prijavo: tretje odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019  

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. 2018 

Razpisna dokumentacija 

www.eu-skladi.si 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 

Rok za prijavo: 9. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« 

Rok za prijavo: 1. rok: 26. 9. 2017, 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v 

mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška, 

Slovenija – Avstrija in Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: SI–HR: 3. rok – 27. 9. 2017 ob 12. uri;  SI–AT: 3. rok - 14. 9. 2017;  SI–HU: 14. 11. do 12. ure 

Razpisna dokumentacija (SI–HR), (SI–AT), (SI–HU) 

 

Več slovenskih in evropskih razpisov s področja turizma za pridobitev nepovratnih sredstev pa 

najdete na naslednji povezavi. 

 

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0 

Rok za prijavo: 16. 8. 2017 do 23.59 

Razpisna dokumentacija 

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.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/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1120
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1120
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-avstrija
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-madzarska
http://www.si-hr.eu/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/javni-razpisi-in-prosta-delovna-mesta
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1121
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1121


 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za 
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE 
          

Aktualni razpisi za DELODAJALCE 
          samostojni podjetniki     lastniki malih in srednjih podjeti     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 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo:  od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

 Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev  

Razpisna dokumentacija 

 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/zavod-rs-za-zaposlovanje/javno-povabilo-usposabljanje-na-delovnem-mestu
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
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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 izbor operacij Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji 

Rok za prijavo: 14. 8. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Več o vseh evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne organizacije na enem mestu 

pa najdete na razpisi.info. 

 

 

Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – 

Hrvaška, Slovenija – Avstrija in Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: SI–HR: 3. rok – 27. 9. 2017 ob 12. uri;  SI–AT: 3. rok - 14. 9. 2017;  SI–HU: 14. 11. do 12. ure 

Razpisna dokumentacija (SI–HR), (SI–AT), (SI–HU) 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1829
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1829
http://www.razpisi.info/index
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.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-avstrija
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-madzarska
http://www.si-hr.eu/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualni razpisi za 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 sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 

Rok za prijavo: četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb 
ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 

Rok za prijavo: 3. rok 21. 8. 2017, 4. rok 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb 
širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 

Rok za prijavo: 3. rok 21. 8. 2017 in skrajni rok 23. 10. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 

Rok za prijavo: 2. rok: 25. 10. 2017 do 16. ure 

Razpisna dokumentacija 

 Javni razpis za izbor operacij Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji 

Rok za prijavo: 14. 8. 2017 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 

2017-2022 

Rok za prijavo: 31. 7. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – 

Hrvaška, Slovenija – Avstrija in Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: SI–HR: 3. rok – 27. 9. 2017 ob 12. uri;  SI–AT: 3. rok - 14. 9. 2017;  SI–HU: 14. 11. do 12. ure 

Razpisna dokumentacija (SI–HR), (SI–AT), (SI–HU) 

( 

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/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1122/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1829
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1829
http://www.eu-skladi.si/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-pametnih-stevcev-elektricne-en-1138/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-pametnih-stevcev-elektricne-en-1138/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-pametnih-stevcev-elektricne-en-1138/
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.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-avstrija
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/sluzba-vlade-rs-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/javni-razpis-v-okviru-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-madzarska
http://www.si-hr.eu/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
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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 za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019 

Rok za prijavo:  28. 8. 2017 do 13. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018 

Rok za prijavo:  15. 9. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1061
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1061
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1125
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1125
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Aktualni razpisi za KMETE, 
GOZDARJE IN RIBIČE 
          
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 horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in 

razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 

Rok za prijavo: 29. 9. 2017 

Razpisna dokumentacija 

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: 29. 9. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja 

Rok za prijavo: 22. 9. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo 

Rok za prijavo: 29. 8. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo 

Rok za prijavo: 2. 8. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 

Rok za prijavo: 29. 8. 2017 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
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=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/


 

 

 

 

 

Napovedi razpisov 
          Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

Obvestila – Dogodki 
lala 

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU, 20.–23. september 2017 

 
Osrednja tema letošnjega dogodka je »Živeti z morjem«. 

Tudi letos bodo strokovnjaki, deležniki na vladni in lokalni ravni razpravljali o pomenu morja in morske obale, njunih naravnih 

virov in gospodarskih potencialov, opozarjali na tveganja, ki jim je obala izpostavljena – tako naravna, kot tista, ki so posledica 

dejavnosti človeka – ter krepili zavest o pomenu morja in obale za kakovostno življenje vseh. 

Zvrstile se bodo okrogle mize, predstavitve projektov, delavnice in drugi dogodki za širšo in strokovno javnost. Izvajale jih bodo 

institucije, ki delujejo na področju makroregionalnih strategij Evropske unije, saj se prav v Sloveniji stikajo Podonavska, 

Jadransko-jonska in Alpska makroregija. 

Več o dogodku na spletni strani Strategije EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). 

 

 

 

 

www.eu-skladi.si 
  7/2017 

         13 

Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate (The PPI2Innovate Days),  
3. oktobra 2017 v Lublin Conference Centre v Lublinu, Poljska 
 
Kdaj: Torek, 3.10. 2017 od 10:00 do 16:30 

Kje: Konferenčni center v Lublinu, Poljska 

Na konferenci Dnevi PPI2Innovate bo poudarek na povečevanju znanja o javnem naročanju inovacij preko predstavitve 

pripomočka PPI2Innovate, ki ga je pripravila prof. Gabriella M. Racca iz Univerze v Torinu. V predstavitev pripomočka 

PPI2Innovate bo vključena predvsem praktična uporaba procedur javnega naročanja.  

Več informacij o dogodku bo kmalu dosegljivih na naslednji spletni strani. 

 

 
 

Pohod ob dnevu Evropskega sodelovanja, 23. september 2017 

V mesecu septembru bodo čezmejni 

programi sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in 

Slovenija-Hrvaška v duhu slogana 

letošnjega Dneva evropskega sodelovanja 

»To go far, go together« organizirali pohod 

po Mariborskem Pohorju 23. septembra 

2017.  

Dogodek je za udeležence brezplačen. 

Organizatorji zagotovijo avtobusni prevoz iz 

programskih območij, hrano in pijačo. 

Vabilo, podrobnosti o programu in 

prijavnica na dogodek bodo na razpolago v 

kratkem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.adriatic-ionian.eu/communication/news/616540-mediterranean-coast-and-macroregional-strategies-week-slovenia-20-23-september-2017-save-the-date
http://www.eu-skladi.si/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Events


 

 

 

 

 

  

 
 

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   

 

 

 

Obiščite portal eUprava! 

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

www.eu-skladi.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 so in za koga so 

namenjeni, 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, torej 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 

ogledate 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, omogočajo nosilcem projektov in lokalnim oblastem, da najbolje izkoristijo oba 

instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zanimiva zlasti 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 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 1:250000. 

Zemljevid tako vključuje občine, statistične regije in kohezijski regiji. 

Zemljevid je dosegljiv tukaj. 

Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, lahko pošljete prošnjo na 

natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo poslali po pošti. 

Obvestila – Razno 

Interaktivni zemljevid projektov SI-HR in SI-AT 

 

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 

  

 

Brošura – Impact and results of Cohesion Policy  

Brošura Impact and results of Cohesion Policy – Benefits from V4 Cohesion Policy to the EU -15 and project examples from V4+ 

je nastala v času predsedovanja Poljske Višegrajski skupini. Brošura predstavlja pozitivne učinke evropske kohezijske politike 

tudi za države članice, ki so glavne plačnice v evropski proračun z namenom zmanjševanja razlik med regijami. V brošuri 

najdete tudi primere dobrih praks, ki še dodatno dokazujejo koristnost evropske kohezijske politike tudi v prihodnosti. 

Povezava do brošure in videa. 

V okviru zemljevidov lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih v okviru Operativnih programov 

Slovenija–Hrvaška in Slovenija–Avstrija 2007–2013. 

 

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.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
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/video/impact-of-cohesion-policy-v4-and-eu-15-subtitles.mp4
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://84.39.218.252/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/
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Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  
 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček 

celostne grafične podobe pa najdete tukaj.  

 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. 
 

 

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. 
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Obvestila – Razno 

FINA EU TOČKA    

Socialna Evropa na Valu 202 

Patricija je postala voznica avtobusa, čeprav si tega ni nikoli predstavljala. Do življenjskega preobrata je prišla tudi s pomočjo 

Evropskega socialnega sklada. Njena zgodba je bila tudi del ene od petkovih izvidnic na Valu 202 ob 60. letnici Evropskega 

socialnega sklada: Kaj pomeni posamezniku, če Evropa vlaga v ljudi? Prisluhni tudi zgodbam Boštjana, Marjete, Marka, Irene, 

Katje, Tine, Mitje, Jurke in drugih, ki jih piše Evropski socialni sklad v Sloveniji. Petkovo izvidnico in niz 10 zgodb posameznikov 

lahko poslušate na naslednji povezavi.  

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-61-cohesion-policy-looks-to-the-future
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.255/si2/
mailto:eutocka.svrk@gov.si
https://val202.rtvslo.si/socialnaevropa/


 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima objavljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov za ukrepe 

Programa razvoja podeželja 2014–2020.  

 

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. 

 

 

Želimo vam prijetno branje!  

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 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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https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/terminski_nacrt_do_konca_leta_2017.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/

