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PRIHODNOST EVROPSKE KOHEZIJSKE 
POLITIKE PO LETU 2020
Odziv Slovenije na predlog svežnja zakonodajnih predlogov Evropske komisije s področja 
regionalnega razvoja in kohezijske politike za obdobje 2021-2027 je pozitiven, saj kohezijska 
politika ostaja ključna razvojna politika Unije ter ključna politika za soočanje z globalnimi izzivi. 
Prav tako izraža podporo usmeritvi kohezijske politike, ki bo še bolj povezana z inovacijami, 
konkurenčnostjo, ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in trajnostnim razvojem.

Glavne značilnosti predloga Komisije za modernizirano kohezijsko politiko so naslednje: 
1. Osredotočenost na ključne naložbene prioritete, pri katerih lahko EU doseže najboljše 
rezultate: večina sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada bo 
namenjena inovacijam, podpori za mala podjetja, digitalnim tehnologijam in modernizaciji 
industrije.  
2. Upoštevanje potreb vseh regij in bolj prilagojen pristop k regionalnemu razvoju 
Naložbe v vseh regijah: regije, ki še vedno zaostajajo v smislu rasti ali dohodkov – večinoma 
gre za regije v južni in vzhodni Evropi – bodo tudi v prihodnje deležne pomembne podpore EU. 
Kohezijska politika bo ob tem še naprej vlagala v vse evropske regije, saj se mnoge med njimi, 
tudi v bogatejših državah članicah, srečujejo s težavami pri izvedbi industrijske tranzicije, z 
bojem proti brezposelnosti in uveljavljanjem v globaliziranem gospodarstvu. 
Prilagojen pristop: kohezijska politika ohranja 3 vrste regij: manj razvite regije, regije v prehodu 
in bolj razvite regije. BDP na prebivalca bo še naprej najpomembnejše merilo za dodeljevanje 
sredstev.  
Vodenje na lokalni ravni: kohezijska politika za obdobje 2021–2027 pomeni tudi Evropo, ki 
spodbuja strategije lokalnega razvoja, ki jih vodi lokalno prebivalstvo. Lokalni organi bodo bolj 
vključeni v upravljanje s sredstvi EU. S  povečanimi stopnjami sofinanciranja se bo v regijah in 
mestih povečal čut odgovornosti za projekte, ki jih financira EU. 
3. Manj pravil, ki so jasnejša in preprostejša, ter prožnejši okvir 
Poenostavitev dostopa do sredstev: Komisija za naslednji dolgoročni proračun EU predlaga 
poenostavitev pravil. 
Enotni pravilnik: sedem skladov EU, ki se izvajajo v partnerstvu z državami članicami (s tako 
imenovanim deljenim upravljanjem), bo zdaj urejenih z enotnim sklopom pravil, s čimer se bo 
občutno olajšalo delo tistih, ki programe upravljajo.  
Prilagajanje potrebam: novi okvir poleg tega združuje stabilnost, ki je potrebna za dolgoročno 
načrtovanje naložb, z ustrezno stopnjo prožnosti, ki omogoča odziv na nepredvidene 
dogodke.  
4. Okrepljena povezava z evropskim semestrom, da bi se izboljšalo naložbeno okolje v 
Evropi: Komisija predlaga okrepitev povezave med kohezijsko politiko in evropskim 
semestrom, s čimer bi se okrepila rast in ustvarilo podjetjem prijazno okolje v Evropi. Tako bi se 
uresničil celoten potencial EU in nacionalnih naložb.  

Več informacij o prihodnosti evropske kohezijske politike najdete tukaj.

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en


PREDSTAVITEV PROJEKTA 

Na Zavodu RS za zaposlovanje se je zaključilo že 
drugo 160-urno Modularno usposabljanje 
kariernih svetovalcev. Namen usposabljanja je 
bil okrepiti zavedanje kariernih svetovalcev o 
pomenu kariere za kakovostno življenje 
posameznika, družbeni napredek in zagotavljanje 
socialne pravičnosti.  

Usposabljanje je bilo praktično naravnano. Širok 
nabor predavateljev je omogočal spoznavanje 
uporabnih metod in tehnik dela ter možnost 
spoznavanja dela v karierni orientaciji v različnih 
okoljih, organizacijah in kontekstih. 
160-urno usposabljanje je bilo razdeljeno v štiri 
splošne module in tri izbirne module: modul za 
šolske svetovalne delavce, kadrovski modul in 
modul za delo z brezposelnimi osebami.  
Pomemben del usposabljanja je bilo tudi 
povezovanje svetovalcev in zaposlenih na različnih 
področjih karierne orientacije. 

Načrtuje se ponovitev tovrstnega 
usposabljanja predvidoma v septembru 
2019. 

Vsi zainteresirani lahko spremljate naslednjo 
spletno stran, kjer vas bodo o vsem 
pravočasno obvestili. 

Razvoj  stor i tev vsež iv l jenjske kar ierne or ientaci je  in krepitev
Nacionalne koordinaci jske točke 

Evropski so
cialni skl

ad

Udeleženci usposabljanja so bili zaposleni s 
področja izobraževanja in zaposlovanja, ki 
delajo v kadrovskih službah, nevladnih 
organizacijah, ipd. in pomagajo 
posameznikom pri načrtovanju in vodenju 
kariere. 
Izvedli pa so ga v sodelovanju  z mnogimi 
zunanjimi izvajalci, strokovnjaki s področja 
vseživljenjske karierne orientacije iz Slovenije 
in tujine.

Foto: Arhiv upravičenca

Vrednost projekta: 

3.454.986 evrov  

ESS prispevek:  

2.763.989 evrov

https://www.ess.gov.si/o_zrsz/projekti_zavoda/vkonkt
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/projekti_zavoda/vkonkt


ROAD TRIP 

S P R E M L J A J T E  J I H  N A  F B / E U I N M Y R E G I O N

4 pari se odpravijo na evropsko 
potovanje z lastno različico 
avtobusa hop-on, hop-off po 4 
poteh 

12.000 km po celotni Evropi

Glavni cilj: prispevati 
k povezovanju mladih 
Evropejcev z 
Evropsko unijo 

Po Mediteranski in Atlantski 
trasi je na vrsti Podonavska, 
kjer lahko 
sledite Susann in Kennethu od 
23. 6. pa vse tja do 21. 7. 
2018. 

https://www.facebook.com/EUinmyregion/


EVROPA V MOJI REGIJI

S P R E M L J A J T E  J I H  N A  F B / E U I N M Y R E G I O N

Fotonatečaj Blogerski  natečaj Kviz
Namen fotografskega natečaja, 
ki traja od 23. aprila do 31. 
avgusta, je pritegniti pozornost 
državljanov h ključnim 
naložbam Evropske unije. Za 
sodelovanje morate posneti 
dve fotografiji projekta, ki ga 
sofinancira EU: fotografijo 
projekta (umetniško, 
ustvarjalno itd.) in bližnji 
posnetek, na katerem sta 
prikazana tudi ploščica z 
oznako ali pano z informacijami 
o financiranju ter zastava EU. 
Najboljših 30 fotografij bo del 
fotografske razstave, ki bo 
potovala po vsej Evropi. 

Blogerski natečaj do 31. 
avgusta sprejema blogerske 
zapise o projektih, ki jih 
sofinancira EU, v katerem 
koli uradnem jeziku EU. Trije 
zmagovalci bodo 
povabljeni, da se udeležijo 
3-tedenskega prilagojenega 
celovitega in poglobljenega 
programa usposabljanja o 
komunikacijah EU v Bruslju.

Kviz na zabaven način 
preverja znanje državljanov 
o regijah EU in njihovi 
kulturi. Zmagovalec bo 
izbran vsaka dva tedna in 
bo prejel gurmansko 
košarico evropskih 
poslastic.

PRIDRUŽI SE 
NATEČAJU

PRIDRUŽI SE 
NATEČAJU IGRAJ

Še vedno poteka kampanja »EU v moji regiji«, v okviru katere državljani EU spoznavajo projekte v 
vseh državah članicah. Tudi v Sloveniji smo se pridružili kampanji z več kot 40 dogodki, ki so se 
med 12. in 19. majem odvili po Sloveniji. 

Kampanja "EU v moji regiji" spodbuja tudi neposredno udeležbo državljanov pri komuniciranju o 
EU in njenih naložbah na lokalni ravni. Organizirata se fotografski in blogerski natečaj ter kviz o 
evropskih regijah, da lahko državljani izmenjujejo svoje izkušnje in zgodbe o projektih, ki jih 
financira EU, ter osvojijo zanimive nagrade. 

https://www.facebook.com/EUinmyregion
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/photo_contest
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/blogging/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/quiz/


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    

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. 
Rok za prijavo:  do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

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: četrto odpiranje - 15. 5. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 2 

Rok za prijavo: 2. rok - 12. 9. 2018, 3. rok - 12. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto  
Rok za prijavo: od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018 
Razpisna dokumentacija 

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

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/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
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.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/


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 

Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 

Rok za prijavo: 3. rok - 24. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 

Rok za prijavo: 11. 7. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija 

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 

Rok za prijavo: 22. 10. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju 

Rok za prijavo: 10. 8. 2018 

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

NOV
O!

NOV
O!

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 

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 

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

Razpisna dokumentacija

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
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=1149
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=71
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153
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-2017-2018


Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih 

Rok za prijavo: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev (najdlje do 5. 9. 2018) 
Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom - PUD 2015/2016 in 2016/2017 

Rok za prijavo: 31. 7. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje 

Rok za prijavo: do porabe sredstev, najdlje do 27. 12. 2019  
Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Javno povabilo Aktivni do upokojitve 

Rok za prijavo: do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Učne delavnice: praktično usposabljanje 

Rok za prijavo: do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018 

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

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 za večjo socialno vključenost
pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru
Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019 
Rok za prijavo: 9. 7. 2018 

Razpisna dokumentacija NOV
O!

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja/
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
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1879


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 za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 
Rok za prijavo: morebitni 3. rok - 5. 7. 2018 

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2017–2020 

Rok za prijavo: 2. rok - 23. 11. 2018, 3. rok - 22. 11. 2019. 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2018, 2019 in 2020 (JOB_2018) 
Rok za prijavo: 4. rok: 17. 9. 2018 in skrajni rok: 12. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti
2018-2019 

Rok za prijavo: 29. 6. 2018 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost
pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru
Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019 
Rok za prijavo: 9. 7. 2018 

Razpisna dokumentacija NOV
O!

http://www.razpisi.info/index
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1172/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1075
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1879


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

NOV
O!

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  

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in
zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS 

Rok za prijavo: 9. 7. 2018 

Razpisna dokumentacija NOV
O!

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom - PUD 2015/2016 in 2016/2017 
Rok za prijavo: 31. 7. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija NOV
O!

Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja 

Rok za prijavo: 10. 9. 2018 do 12.00 

Razpisna dokumentacija 

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 

Rok za prijavo: 3. 9. 2018 do 12.00 

Razpisna dokumentacija NOV
O!

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 NOV
O!

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 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1079
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja/
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=1627
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=1626
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.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258


2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Projekt: Gradnja
namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom     
Rok za prijavo: 31. 8. 2018 

Razpisna dokumentacija  

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Projekt:
Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  
Rok za prijavo: 31. 8. 2018 

Razpisna dokumentacija  

4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov za leto 2018 

Rok za prijavo: 12. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija  

NOV
O!

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 

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  NOV
O!

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

Razpisna dokumentacija  NOV
O!

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

Razpisna dokumentacija  NOV
O!

NAPOVEDI RAZPISOV
Napovedi razpisov si lahko ogledate na

naslednji povezavi. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_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.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi


NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
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: 

Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin (zelene infrastrukture): za projekt v

vrednosti dobrih 1,27 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj

manj kot 738.000 evrov. 
Več na povezavi. 

Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju
v lokalnih skupnostih: za projekt v vrednosti slabih 3 milijonov evrov bo Evropski socialni

sklad prispeval 2,4 milijona evrov. 
Več na povezavi. 

Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of
Excellence – InnoRenew CoE« (Center odličnosti za raziskove in inovacije  obnovljivih
materialov in zdravega bivanjskega okolja - InnoRenew CoE): za projekt v vrednosti

slabih 30 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 24
milijonov evrov. 
Več na povezavi. 

Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela -
Pripravljeni na spremembe: za program v vrednosti 4 milijone evrov bo Evropski socialni

sklad prispeval nekaj manj kot 3,2 milijona evrov. 
Več na povezavi. 

Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko - PŠ Center: za projekt v

vrednosti 5,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 3,4
milijona evrov. 
Več na povezavi. 

Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo
'SocioLab': za projekt v vrednosti 1,6 milijona evrov bo Evropski socialni sklad

prispeval nekaj manj kot 1,3 milijona evrov. 
Več na povezavi. 

Energetska sanacija večstanovanjskega objekta - Cesta na Markovec 1c v Kopru: za

projekt v vrednosti nekaj manj kot 159.000 bo Kohezijski sklad prispeval dobrih

kot 59.000 evrov. 
Več na povezavi. 

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ureditev-obalnih-parkovnih-rekreacijskih-povrsin-v-kopru
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-krepitev-zdravja-v-lokalnih-skupnostih
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-raziskave-in-inovacije-na-podrocju-obnovljivih-materialov-in-zdravega-bivanjskega-okolja
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-spodbujanje-vkljucevanja-oseb-ki-so-pred-izgubo-zaposlitve
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-dozidavo-in-rekonstrukcijo-objekta-vrtec-in-os-simon-jenko-v-kranju
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/za-podporo-socialni-ekonomiji-v-podravski-regiji-1-3-milijona-evrov-evropskih-sredstev
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-energetsko-prenovo-vecstanovanjskega-objekta-v-kopru


Podatkovna platforma za sklade ESI

Evropski portal naložbenih projektov

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass

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 povezavi.

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.

Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik 

poudarek na t.i. fin
ančnih instrumentih. Kaj so in za koga so namenjeni, si 

lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi. 

PORTALI IN PLATFORME

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.

Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi. 

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


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, je pričela z delovanjem nova spletna platforma, ki 
je namenjena vsem projektnim partnerjem programa in drugim akterjem 
regionalne politike, da bi z njeno pomočjo lažje oplajali znanja o načrtovanju 
in izvajanju javnih politik na državni/regionalni/lokalni ravni. 

Platforma se nahaja na povezavi.

Interaktivni portal norveških in EGP finančnih mehanizmov

• Želite izvedeti, koliko projektov je bilo sofinanciranih v Sloveniji? 

• Se sprašujete, koliko zelenih delovnih mest smo ustvarili? 

• Vas zanima, koliko slovenskih in norveških organizacij sodeluje? 

Odgovore najdete na interaktivnem portalu, ki omogoča enostaven dostop do 

podatkov o koriščenju sredstev Norveškega finančnega mehanizma in 

Finančnega mehanizma EGP. 

Več informacij na povezavi.

Portal e-Uprava

Enostaven nakup vrednotnice / Plačevanje in urejanje ter 

oddaja vlog preko spleta / Mobilna eUprava                
                

          

                
                

                
          

Obiščite portal eUprava! 

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


smernice, vodniki, publikacije

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 okvira 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo 
zakonodajno podlago si lahko ogledate tukaj. 

Večletni finančni okvir za različne programe 

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. 

Vodnik se nahaja na povezavi. 

Navodila evropske komisije o javnem naročanju 

Evropska komisija je objavila nova navodila kot pomoč pri delu z javnimi naročili, da 

bi se izognili najbolj pogostim napakam in možnim tveganjem, saj so prav pri javnih 

naročilih največkrat odkrite nepravilnosti pri izvajanju projektov sofinanciranih iz 

strukturnih in investicijskih skladov.  

Dokument je dostopen tukaj. 

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/index_sl.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf


smernice, vodniki, publikacije 

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih 
skladov 

7. Spodbujanje internacionalizacije MSP 

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 povezavi.  

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. 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

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 

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
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


evropsko teritorialno sodelovanje
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-HRVAŠKA 
PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA -SLOVENIJA 

Razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir 
v čezmejnem sodelovanju
Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je v sodelovanju z DG REGIO objavilo 
razpis za zbiranje predlogov za financiranje pilotnih ukrepov, namenjenih 
identificiranju in promociji odpravljanju posebnih mejnih ovir upravne in / ali 
pravne narave. 
Javni razpis bo odprt do 30. aprila 2018.   
Več o razpisu si lahko preberete tukaj. 

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-hr.eu/si2/
http://www.si-at.eu/si2/
https://www.ita-slo.eu/sl
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals


napoved dogodkov

Kdaj: 5. 7. 2018 od 9.00 do 14.00 
Kje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, 
Dunajska cesta 20,  Ljubljana  

Vsebina delavnice: 
- kakšni so posameznikovi motivatorji in kaj motivira druge, 
- kako vrednote, ki nas motivirajo, vplivajo na to, kako vidimo druge, 
- kakšna so konfliktna zaporedja posameznika in konfliktna zaporedja drugih 
udeležencev, 
- kakšne so vrline posameznika in vrline drugih, 
- kako prilagajati komunikacijo drugim udeležencem, 
- kako v odnosih ohraniti samospoštovanje in spoštovanje drugih, 
- kako z zgledom ohranjati visoko raven kulture v organizaciji. 

delavnica "kako dosegati ODLIČNE POSLOVNE REZULTATE Z METODO 
SDI (Strenght Deployment Inventory)" 

Prijavite se lahko tukaj. 

V juliju in avgustu sledijo še naslednje delavnice v okviru projekta 
Kompetentna Slovenija:  
- 12. 7. 2018: 9.00 - 16.00, Timsko delo (dr. Matej Tušak), Sklad, Dunajska 20, 
Ljubljana 
- 23. 8. 2018: 9.00 - 16.00, Razvoj strategije lastne blagovne znamke (mag. 
Metka Hrovat), Sklad, Dunajska 20, Ljubljana 
- 30. 8. 2018: 9.00 - 16.00, Timsko delo (dr. Matej Tušak), Sklad, Dunajska 20, 
Ljubljana 

Prijave trenutno še niso mogoče. Spremljajte jih na naslednji povezavi. 

http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
https://www.1ka.si/a/177906
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/


obvestila
Odobreni projekti v okviru tretjega roka javnega razpisa 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
V okviru 6. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 13. in 14. 
junija 2018 v Pulju, so njegovi člani odobrili projekte predložene v okviru 
tretjega roka javnega razpisa za predložitev vlog Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. 

Skupaj je bilo oddanih 88 projektnih vlog. 17 projektnih predlogov je bilo 
odobrenih, nadaljnjih 7 projektnih predlogov je bilo odloženih, 39 projektnih 
predlogov pa je bilo zavrnjenih. 
Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo v prihodnjih mesecih sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR). 
V okviru druge in tretje prednostne osi je bilo odobrenih 17 projektov v skupni 
vrednosti 17.038.613 evrov ESRR, in sicer: 
•    RIDE&BIKE II, INSPIRACIJA, MITSKI PARK, Carnivora Dinarica, kulTura, 
Prehistory Adventure, NATURE&WILDLIFE, MINE TOUR, In cultura veritas, 
LIVING CASTLES, Kaštelir, VEZI NARAVE (2. prednostna os), 
•    EMERGENCY EuroRegion, CrossCare, 2SoKroG, HITRO, ENRAS (3. 
prednostna os). 

Skupaj bo v okviru prvega, drugega in tretjega roka javnega razpisa vezanih 
33,1 milijonov evrov ESRR sredstev, kar pomeni nekaj manj kot 100 odstotkov 
vseh razpoložljivih programskih sredstev iz tega naslova.

Projekt PEACE_Alps je zmagovalec nagrade EU Sustainable Energy 
Week 2018 award
Projekt programa Interreg Območje Alp PEACE_Alps  je osvojil nagrado EU
Sustainable Energy Week 2018 Award v kategoriji Javni sektor! V projektu

sodelujeta tudi dva slovenska projektna partnerja, BSC Kranj in RA Sinergija.  

https://www.youtube.com/watch?v=PyC8Mp1f8JA&t=2s
https://eusew.eu/awards/peacealps-%E2%80%93-pooling-energy-action-plans-and-enhancing-their-implementation-alps


Oddaja Prava ideja 
Vse prispevke na temo evropske kohezijske politike v okviru oddaje Prava

ideja za sezono 2017/2018 si lahko ogledate v arhivu oddaj, ki je dosegljiv na  

naslednji povezavi. 

Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 
2014–2020  
Priročnik za celostno grafično podobo, logotipe, 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 pomladanski izdaji. 

Primeri dobrih praks 2014–2020  
Programsko obdobje 2014–2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da 
obstaja veliko projektov, ki so vredni, da se jih izpostavi. 
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. 

https://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-64-cohesion-policy-30-years-investing-in-the-future-of-european-regions
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila


natečaj youth4regions 
Si študent novinarstva? Poglej natečaj Youth4Regions, ki ga je objavila 
Evropska komisija in vabi študente novinarstva, da pošljete svoje članke 
ali video prispevke o projektih, ki so bili financirani iz Evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov do 29. 6. 2018.  

Več na povezavi.

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.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-11-2018-journalism-students-invited-to-apply-for-youth4regions-2018-media-programme


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

komuniciranja in obveščanja javnosti, se lahko obrnete na kontaktno osebo za 

komuniciranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si. 

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

prav tako lahko predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še 

učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si.  

Prijetno branje vam 
želimo!

Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek 
Lektura: Nataša Kogej 


