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KOHEZIJSKI
E-KOTIČEK

https://www.facebook.com/EUSkladi/


Spoznavanje naše naravne in kulturne dediščine, gledališke delavnice in predstave, koristna

predavanja o zdravem načinu življenja, številne delavnice za vse generacije, pohodi, kolesarjenja,

vodene vadbe ter igre, dnevi odprtih vrat čistilnih naprav in slovenskih kmetij, okrogle mize o

aktualnih vprašanjih socialnega vključevanja, izobraževanja ter zaposlovanja in predvsem odgovori

o možnostih, ki jih EU odpira doma in v tujini. 

 

Tole je samo nekaj dogodkov, med katerimi je lahko izbiralo več kot 12.000 obiskovalcev, ki so se

prejšnji teden udeležili kampanje EU projekt, moj projekt 2019 v več kot 50 krajih po Sloveniji. Z njo

smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji že

peto leto zapored predstavili dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev.

Ponovno smo spoznali, da lahko pozitivne rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo

na vsakem koraku.

Prepričajte se v fotogaleriji.

 

Več kot 12.000

obiskovalcev dogodkov

EU PROJEKT, MOJ

PROJEKT 2019

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2019-glasovanje
https://www.facebook.com/pg/EUSkladi/photos/?tab=album&album_id=1565663336898287&__tn__=-UC-R


DOBRE ZGODBE
Jamstvo za mlade koristilo že

več kot 14 milijonom mladih

Evropejcev

Jamstvo za mlade, zaveze vseh držav članic,

da mlajšim od 25 let zagotovijo kakovostno

ponudbo, je od njegove uvedbe koristilo že

več kot 14 milijonom mladih Evropejcev.

Zadnji podatki Evropske komisije kažejo, da

sta tako stopnja brezposelnosti mladih kot

tudi delež mladih, starih od 15 do 24 let, ki

niso niti zaposleni niti vključeni v

izobraževanje ali usposabljanje, dosegla

najnižjo raven od leta 2014. Številne ukrepe

na področju Jamstva za mlade, ki se

sofinancirajo s sredstvi Evropskega

socialnega sklada, uspešno izvajamo tudi v

Sloveniji.

Podatki za posamezne države članice, ki jih je

objavila Evropska komisija, kažejo, da sta se

tako stopnja brezposelnosti mladih, starih od

15 do 24 let ( iz 24 % na trenutnih 14.6 %) kot

delež mladih, starih od 15 do 24 let, ki niso

zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (iz

13 % na trenutnih 10.2 %) spustila na najnižjo

raven v petih letih izvajanja Jamstva za

mlade. Tudi v Sloveniji je brezposelnost mladih

v tej starostni skupini med leti 2013 in 2017

padla za približno 10 %. Delež mladih med 15 in

24 letom starosti, ki niso vključeni niti v

zaposlovanje, niti izobraževanje ali

usposabljanje je samo v dveh letih (med 2015

in 2017) padel za približno 3 %. Upadel je tudi

delež tistih, ki so v starostni skupini med 18 in

24 letom starosti opustili izobraževanje ali

usposabljanje.



DOBRE ZGODBE
JAMSTVO ZA MLADE IN POBUDA ZA

ZAPOSLOVANJE MLADIH

 

Jamstvo za mlade je politična zaveza vseh držav

članic, sprejeta aprila leta 2013, da vsem mlajšim

od 25 let zagotovijo kakovostno ponudbo za

zaposlitev, nadaljnje šolanje, vajeništvo,

pripravništvo oziroma delovno prakso, in sicer v

štirih mesecih od izgube zaposlitve ali zaključka

formalnega izobraževanja. 

Evropska komisija je Jamstvo za mlade začela

izvajati leta 2014, da bi se uspešno spopadla z

naraščajočo brezposelnostjo mladih v Evropi.

Rezultati izvajanja Jamstva za mlade v teh letih

so se izkazali za učinkovite; v EU je 1,4 milijona

manj brezposelnih mladih kot leta 2013, 1,9

milijona manj je mladih, ki niso zaposleni ali

vključeni v izobraževanje ali usposabljanje

(NEET) kot leta 2013, medtem ko je od leta 2014

več kot 14 milijonov mladih Evropejcev sprejelo

ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje,

pripravništvo ali vajeništvo.

Pobuda za zaposlovanje mladih (2013-

2017)

 

Pobuda za zaposlovanje mladih je med

glavnimi finančnimi viri EU, ki podpirajo

izvajanje Jamstva za mlade. Uvedena je bila

leta 2013 kot ciljna podpora mladim do 25.

leta starosti predvsem v regijah, kjer je

brezposelnost mladih presegla 25 %. Prvotno

so proračunska sredstva Pobude obsegala 6.4

milijarde EUR in bila namenjena mladim iz 20

držav članic, ki niso bili zaposleni ali vključeni v

izobraževanje ali usposabljanje (NEET). Kot

prvi korak je Evropska komisija predlagala

povečanje predhodnega financiranja v okviru

Pobude, da bi pospešili izvajanje Jamstva za

mlade in okrepili boj proti brezposelnosti

mladih. 

 

Leta 2015 je Komisija predlagala povečanje

predplačil upravičenim državam članicam s

povečanjem stopnje predhodnega

financiranja na 30 %. Predlog sta Evropski svet

in Parlament sprejela. To je bil edinstven in

izreden ukrep, ki so ga narekovale težke

finančne razmere in omejena proračunska

sredstva v državah upravičenkah kot posledica

gospodarske krize.

 

V letnem nagovoru o stanju v Uniji leta 2016 je

Juncker napovedal, da bo Komisija pospešila

izvajanje Jamstva za mlade s predlaganim

povišanjem proračunskih sredstev za Pobudo

za zaposlovanje mladih. V skladu z dogovorom

Evropskega Parlamenta in Sveta aprila 2017,

se je obseg sredstev za Pobudo zvišal na 8.8

milijarde EUR. V letu 2019 se je proračun še

dodatno zvišal, in sicer na okoli 9 milijard EUR,

da bi podprl še več mladih Evropejcev v stiski.



Foto: Arhiv SVRK

JAMSTVO ZA MLADE IN POBUDA ZA

ZAPOSLOVANJE MLADIH V SLOVENIJI

 

Slovenija je vsa razpoložljiva sredstva v okviru

Pobude za zaposlovanje namenila programu

»Prvi izziv 2015«. Njegov namen je bil

spodbuditi zaposlovanje mladih iz kohezijske

regije Vzhodna Slovenija v starosti od 15 do 29

let, ki niso bili zaposleni in se niso izobraževali

ali usposabljali. Tako so bili mladi iz ciljne

skupine vključeni v subvencionirano zaposlitev

pri delodajalcih v obliki delovnega razmerja za

obdobje 15 mesecev s trimesečnim poskusnim

delom (3+12).  Do podpore so bili upravičeni le

mladi brezposelni iz kohezijske regije Vzhodna

Slovenija (kjer je bila v primerjavi s kohezijsko

regija Zahodna Slovenija znatno višja stopnja

brezposelnosti mladih), na javno povabilo pa so

ponudbe lahko poslali delodajalci iz obeh

kohezijskih regij.

DOBRE ZGODBE

Za subvencionirane zaposlitve 2.859 mladih je

bilo na voljo skupaj 20,7 milijona EUR. Program

je sofinancirala Evropska unija iz Pobude za

zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega

sklada, preostali del sredstev pa je bil

zagotovljen iz slovenskega proračuna. Program

je nastal na podlagi ukrepa iz leta 2014, ki je

podprl 900 mladih v okviru izvajanja Jamstva za

mlade. Vrednotenje je pokazalo, da je program

ustrezno naslovil ključne izzive in pričakovanja

ciljne skupine. Sistem spremljanja je temeljil na

'smart' kazalnikih (specifičnih, merljivih, realno

dosegljivih, relevantnih in časovno omejenih).

Ugotovljeno je bilo, da je bil program Prvi izziv

2015 uspešno izveden, saj je ob zaključku

programa kar 79.5 % udeležencev imelo

zaposlitev, šest mesecev po zaključku programa

pa je bilo zaposlenih 76% udeležencev, kar

dokazuje, da je program omogočal trajnostno

zaposlitev. Stopnja zadovoljstva z zaposlitvijo v

okviru programa Prvi izziv 2015 med anketiranci

je bila kar 68 % (29 % jih je bilo z zaposlitvijo zelo

zadovoljnih, 39 % pa zadovoljnih).

Izbrani delodajalci so prejeli subvencijo za

sklenitev delovnega razmerja z upravičeno

osebo za obdobje 15 mesecev, vključno s

trimesečnim poskusnim delom. Vrednost

subvencije za 15-mesečno obdobje za zaposlitev

za polni delovni čas je znašala 7.250,00 EUR, pri

čemer je v poskusnem obdobju zaposlitve

delodajalec za sklenitev delovnega razmerja z

osebo iz ciljne skupine prejel do 2.250,00 EUR, v

preostalih 12 mesecih pa do 5.000,00 EUR.

Vir izvornega besedila: Evropska komisija

 



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 2
Rok za prijavo: 3. rok – 12. 9. 2019
Razpisna dokumentacija

AKTUALNI RAZPISI Ažurne objave razpisov
in napovedi 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: 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/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

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 

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

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne
energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020
Razpisna dokumentacija 

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 projekta Komunikacijske kampanje za
zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje
medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu
Rok za prijavo: 14. 6. 2019
Razpisna dokumentacija NOV

O!

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
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/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1094


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 

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

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/
https://www.cnvos.si/razpisi/


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 

Kapitalizacijski 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE
Rok za prijavo: 5. 7. 2019 
Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne
energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020
Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019,
2020 in 2021
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 11. 2019
Razpisna dokumentacija 

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.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html#Thematic_focus
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1210/


NOV
O!

Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: drugi razpis za horizontalne projekte
Rok za prijavo: 27. 6. 2019
Razpisna dokumentacija 

NOV
O!
NOV

O!
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije
Rok za prijavo: 18. 6. 2019 do 15.00
Razpisna dokumentacija 

3. razpis programa Interreg ADRION za PO 1 in PO 3
Rok za prijavo: PO1, 29. 7. 2019 in PO3, 31. 7. 2019
Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS
Rok za prijavo: 27. 6. 2019 do 12.00
Razpisna dokumentacija 

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

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

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija

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: 30. 7. 2019 
Razpisna dokumentacija

https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/second-call-for-horizontal-projects/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1095
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2019/05/20/adrion-3rd-call-for-proposals/
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1456


5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019
Rok za prijavo: 30. 7. 2019 
Razpisna dokumentacija

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

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

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

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

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

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=1459
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1461
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1477
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1460
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1464


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:

Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju in
Celovita energetska prenova javne stavbe v lasti Republike Slovenije (stavba Novo
mesto):
za projekta v vrednosti 8,6 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 2,1 milijona evrov.

Več na povezavi.

Poslovna cona Majšperk - Breg:
za projekt v vrednosti dobrih 400.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj  

prispeval 246.000 evrov.

Več na povezavi.

Celovita energetska sanacija objekta Dijaški dom Lizike Jančar v Mariboru:
za projekt v vrednosti 1,6 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj  

prispeval 538.000 evrov.

Več na povezavi.

Kolesarska in pešpot čez Kanal Grande:
za projekt v vrednosti 787.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval 224.000 evrov.

Več na povezavi.

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-energetsko-prenovo-javnih-stavb-v-celju-in-novem-mestu
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-celovito-ureditev-obmocja-poslovne-cone-majsperk-2013-breg
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-energetsko-sanacijo-dijaskega-doma-lizike-jancar-maribor
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/kolesarska-in-pespot-cez-kanal-grande-v-kopru-podprta-z-evropskimi-sredstvi


PORTALI IN PLATFORME
Podatkovna platforma za sklade ESI

Platform
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Platform
a se nahaja na poveza

vi.

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

Do leta 2020
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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
• Želite izvedet

i, koliko
 projekt
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ji?
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nju sredste
v Norveš

kega finančn
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zma in Finančn

ega mehani
zma EGP.

 

Več informacij na poveza
vi.

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 pomladni 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
TV oddaja "na kratko"
Ste zasledili novo oddajo "Na kratko" na Televiziji Slovenija? Na dan Evrope 9.

maja so nam pojasnili, kaj vse pomeni "kohezija".

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/2019/panorama-68-north-west-romania-going-in-the-right-direction
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
https://4d.rtvslo.si/oddaja/na-kratko/173251003


dogodki
Kompetentna Slovenija ponovno vabi na brezplačne
delavnice s področja razvoja kadrov
Seznam delavnic: 

 

- 6. 6. 2019: Obvladovanje in reševanje zahtevnih/konfliktnih situacij (akademija

odlične komunikacije) (Bojan Krajnc), Sklad, Dunajska 20, Ljubljana

- 5. 9. 2019: Delavnica po metodi Lego® Serious Play® (Barbara Krajnc),

lokacija bo objavljena naknadno

- 11. 9. - 6. 11. 2019: Delavnica je sestavljena iz 5 modulov: GUSTAV KASER

TRENING ZA TOP MANAGEMENT, ZAKONITE ZASTOPNIKE (Bojana

Florjančič), sklad, Dunajska 20, Ljubljana. Obvezna prisotnost na vseh 5 terminih

– 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10. in 6. 11. V primeru neudeležbe na katerem izmed

terminov, se zaračuna polna cena delavnice.

- 19. 9. 2019: SDI brez vprašalnikov (Anja Križnik Tomažin in Nina Smole),

Sklad, Dunajska 20, Ljubljana

- 24. 10. 2019: Delavnica po metodi Lego® Serious Play® (Barbara Krajnc),

lokacija bo objavljena naknadno

Več informacij najdete na na naslednji povezavi.

Vabilo na delavnico za prijavitelje - interreg si-at
Kdaj: 3. junij 2019 ob 10. uri

Kje: Fakulteta za tehnologijo polimerov, Ozare 19, Slovenj Gradec

 

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 5. roka Javnega

razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-

Avstrija v obdobju 2014-2020, ki se bo zaključil 4. julija 2019 ob 12. uri.

 

Prijave na delavnico so možne na naslednji povezavi.

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2019/
http://www.si-at.eu/en2/workshop-for-applicants/


dogodki
Vabilo na dogodek Sistemsko oblikovanje za krožne politike
Kdaj: 3. julij 2019 ob 9. uri

Kje: Kongresni center Brdo

 

Prehajanje v krožno gospodarstvo poteka v tesni povezavi z uvajanjem

sistemskih sprememb na vseh družbenih ravneh. Razumevanje obstoječih

sistemov in njihovega medsebojnega vpliva, iskanje novih sistemskih povezav in

alternativnih pristopov pri oblikovanju politik, ki lahko spodbudijo prehod v krožno

gospodarstvo, so zato ključnega pomena. Ne gre torej toliko za vprašanje, kaj

moramo storiti, temveč – kako. Nekaj odgovorov boste dobili na dogodku, kjer

bodo govorci v dopoldanskem delu predstavili alternativne pristope oblikovanja

politik na področju ogljične nevtralnosti in snovne učinkovitosti v Nemčiji, EU

Laboratorij politik za inovativnost oblikovanje evropskih politik in primere dobrih

praks EU projektov za prehod v krožno gospodarstvo. Predstavljeni bodo tudi

rezultati projekta Retrace.

Prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca najkasneje do 17.

junija 2019.

Vabilo s programom.

https://form.jotformeu.com/90201987051352
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Vabila/Vabilo_program_RETRACE_3.7.2019.pdf


Vas je na dogodkih EU PROJEKT, MOJ PROJEKT zamikalo, da bi z EU

sredstvi ustvarili svojo zgodbo? Morda ne veste, kako se je lotiti? 

 

Poglejte si kratek video, kaj kohezijska politika sploh je.
 

obvestila

Video Kaj je kohezijska politika?

Natečaj zakaj si evropa? - video natečaj 2019
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija organizira amaterski video

natečaj za ozaveščanje državljanov o prednostih, ki jih prinaša dejstvo, da smo

del Evrope in vas s tem želijo vključiti v vrednote sodelovanja. 

Sodelovanje v natečaju je preprosto! Pošljite jim vaše video posnetke na

temo “Zakaj si Evropa?”

Naredili boste zelo kratek video

posnetek (največ 40 sekund),

npr. z uporabo pametnega

telefona, ki se odziva na

vprašanje: »Zakaj si Evropa?

(Why EUROPE IS YOU?)« (kako ti

koristi Evropa), kar je slogan

kampanje EC Day 2019. Video je

lahko posnet v angleškem,

slovenskem ali nemškem jeziku.

https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
http://www.si-at.eu/si2/2019/05/21/zakaj-si-evropa-video-natecaj-2019/
http://www.si-at.eu/si2/2019/05/21/zakaj-si-evropa-video-natecaj-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos


obvestila
Vodenje z osebnim pristopom: preskok v miselnosti bo
prispeval k napredku celotne družbe
28. maja 2019 je na Brdu pri Kranju potekala mednarodna konferenca Voditelj

prihodnosti, dirigent s posluhom za vsakogar, ki je finančno podprta tudi z

evropskimi sredstvi. Privabila je več kot petsto direktorjev družb, vodij kadrovskih

služb, strokovnih sodelavcev na področju HR, vodij izobraževanj in drugih

predstavnikov podjetij, ki imajo ključno vlogo pri vpeljavi sprememb v podjetjih. 

Dejstvo je, da se družba stara, zato je potrebno spremeniti odnos do zaposlenih,

še posebej do starejših zaposlenih.

Tokratna konferenca je v ospredje postavila personalizacijo, trend, ki spreminja

upravljanje kadrov. Voditelj prihodnosti se zaveda, da so zaposleni med

seboj različni in v vsakem sodelavcu vidi potencial, ki prispeva k uspehu

tima, podjetja in širše družbe. Podpira različnost svojih zaposlenih in si

prizadeva za vzpostavitev organizacijske kulture, ki omogoča razvoj in

zadovoljstvo vseh svojih zaposlenih, ker ve, da to vodi k večji produktivnosti,

kreativnosti in motiviranosti. V luči demografskih sprememb vidi raznolikost kot

prednost, ustvarja medgeneracijsko sožitje in ve, da se največje zgodbe rodijo

takrat, ko vsi zaposleni sodelujejo.

Konferenco so pripravili Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski

sklad Republike Slovenije, Zveza ljudskih univerz Slovenije in podjetje Optius

Moja zaposlitev z namenom širšega družbenega ozaveščanja in podpore

delodajalcem pri aktivnem staranju delovne sile.

 

Več o konferenci s fotogalerijo na spletni strani sklada.

https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
http://www.sklad-kadri.si/si/dogodki/dogodki-programov-sklada/mednarodna-konferenca-voditelj-prihodnosti-dirigent-s-posluhom-za-vsakogar-28-5-2019/


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!


