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DOBRE ZGODBE
Valvasorjeva nagrada in zmaga na mednarodnem tekmovanju projektov iz

programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je

program, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in

preživninski sklad Republike Slovenije in je podprt z

evropskimi sredstvi iz Evropskega socialnega sklada.

Program študentom omogoča, da pridobijo praktične

izkušnje v času študija, pri čemer pod vodstvom mentorjev,

iščejo inovativne rešitve za izzive neprofitnega sektorja.

Projekt so izvajali pod mentorstvom dr. Jerneje

Herzog, Pedagoška fakulteta Univerza v

Mariboru, Brigite Strnad, Umetnostna galerija

Maribor, dr. Aksinje Kermauner, Pedagoška

fakulteta Univerze na Primorskem, in Darinke

Lozinšek, predsednica kulturne komisije pri

Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih za

razvijanje programov za slepe in slabovidne v

Umetnostni galeriji Maribor. V projektu so

sodelovali študenti iz različnih študijskih smeri. 

Študenti mariborske univerze so na

mednarodnem tekmovanju v poljskih robotih

navdušili žirijo in občinstvo ter v kategoriji

»Freestyle« osvojili prvo mesto.

Častno Valvasorjevo priznanje za leto 2018 pa je

prejela skupina, ki sodeluje s projektom TACTUS

na programu ŠIPK. Cilj projekta TACTUS - tip,

aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota, ki

ga razvijajo na Pedagoški fakulteti v Mariboru je

usposobiti študente likovne pedagogike in

umetnostne zgodovine za pripravo in izvedbo

didaktičnega materiala za delo s slepimi in

slabovidnimi v likovni umetnosti. V avtentičnem

prostoru so prilagajali izbrana umetniška dela,

oblikovali manjše replike kipov, pripravljali reliefe

in tipne predloge slik, ki so v izvirniku

dvodimenzionalne. Razvijanje taktilnih metod

omogoča ranljivi skupini spoznavanje umetniških

del, kar je izjemnega pomena za osebni razvoj

posameznika in za dostopnost kulturne

dediščine.

Mednarodno tekmovanje poljskih robotov se je

letos odvijalo že sedemnajstič zapored, tokrat v

Nemčiji. Tekmovalci so lahko s svojimi roboti

sodelovali v štirih kategorijah. Slovenski študenti

so predstavili sistem za selektivno odstranjevanje

plevela. Njihov robot plevel zazna in odstrani.

Plevel v zgodnji fazi razvoja odstrani s pomočjo

termične obdelave (laserja). Plevel lahko odstrani

tudi mehansko (odreže ga z nitko), trdovratnejši

plevel pa uniči kemično, torej s

fitofarmacevtskimi sredstvi. 

Ekipo so na tekmovanju FRE2019 zastopali

študentje iz Fakultete za kmetijstvo in

biosistemske vede (Gašper Fridrih, Žan Mongus,

Erik Rihter, Benjamin Založnik), študent Fakultete

za naravoslovje in matematiko (Peter Bernad) in

študentje iz Fakultete za elektrotehniko,

računalništvo in informatiko (Dominik Hrastnik,

Miha Kajbič, Urban Kenda, Jernej Mlinarič,

Valentin Podkrižnik, Kristijan Polovič, Matic Rašl,

Luka Slapnik, Luka Šelih, Erik Voh, Aljaž Zajc).

Ekipo sta v študijskem letu 2018/2019 vodila

doc. dr. Jurij Rakun in izr. prof. dr. Miran Lakota.

Foto: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Več informacij o programu ŠIPK.

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/na-programu-sipk-studenti-razvili-zmagovalnega-robota-za-odstranjevanje-plevela/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/castno-valvasorjevo-priznanje-tudi-za-projekt-dotakni-se-umetnosti-ki-je-nastal-na-programu-sipk/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-sipk/


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 dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020
Rok za prijavo: od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019
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 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019
Rok za prijavo: 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

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-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/
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
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019


 
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 krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Rok za prijavo: 1. rok: 30. 9. 2019, 2. rok: 30. 9. 2020, 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9.
2022
Razpisna dokumentacija 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86


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. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45
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

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

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

Javni razpis Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih
poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige
vrednosti
Rok za prijavo: 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020, 5. rok: 23. 4. 2021
Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022
Rok za prijavo: 5. 10. 2019
Razpisna dokumentacija NOV

O!

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0
Rok za prijavo: 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020, 6. 4. 2020
Razpisna dokumentacija NOV

O!

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

O!

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-javni-razpis-spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022
https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91
https://podjetniskisklad.si/images/javnipozivi/Javni-poziv-za-mentorje---objava.pdf


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. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

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

Javno povabilo Zaposlimo mlade
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 29. 12. 2019 do 14.45 
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.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2019-prakticno-usposabljanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposlimo-mlade


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

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

6. POSAVSKA REGIJA
Izvaja: RRA Posavje
Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje
starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc
Rok za prijavo: od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019
Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

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
https://www.cnvos.si/razpisi/
https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-upravljanje-starejsih-zapo/


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 Po kreativni poti do znanja 2017–2020
Rok za prijavo: 3. rok – 22. 11. 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 

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 

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

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih
visokošolskih zavodih 2019-2022
Rok za prijavo: 16. 9. 2019 do 12.00
Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje
skupnostnih storitev in programov za starejše
Rok za prijavo: 31. 7. 2019
Razpisna dokumentacija 

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-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/
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2019/05/20/adrion-3rd-call-for-proposals/
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=1688
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/


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

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 do 23.59
Razpisna dokumentacija

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 do 23.59
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto
2019
Rok za prijavo: 24. 9. 2019 do 23.59
Razpisna dokumentacija

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

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

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

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1456
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=1483
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=1467
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1461


3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi
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 

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

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
odločitev o finančni podpori projektu 2014–2020:

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju: za

projekt v vrednosti slabih 3,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval

1,3 milijona evrov.

Več na povezavi.

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1464
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=1477
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-interpretacijo-biotske-raznovrstnosti-in-dediscine-kolisc-na-ljubljanskem-barju


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

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

s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po 

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

Več na povezavi.

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

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

oblikovali lastne infografike in drugo.

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


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

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

Evropskega sklada za regionalni razvoj, deluje spletna platforma.

Namenjena je vsem projektnim partnerjem programa in drugim akterjem

regionalne politike, da bi z njeno pomočjo lažje širili znanja o načrtovanju in

izvajanju javnih politik na državni/regionalni/lokalni ravni.

 

Platforma se nahaja na povezavi.

Interaktivni portal norveških in EGP finančnih
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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 poletni 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? V juniju so nam

pojasnili, kaj vse pomeni "diskriminacija".

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-69-moravia-silesia-emerges-from-its-industrial-past
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174622138


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

- 22. 8. 2019: Učinkovito poslovno komuniciranje in uspešne tehnike

pogajanj (Mateja Milost), Dunajska 20, Ljubljana  

- 29. 8. 2019: Prodaja na tujih trgih in učinkovit sejemski nastop (Mateja Milost),

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 Käser

TRENING ZA TOP MANAGEMENT(Bojana Florjančič), Dunajska 20, Ljubljana.

Obvezna prisotnost na vseh 5 terminih 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10. in 6. 11. 

- 12. 9. 2019: »Moč pogajanj« Top Selling Professional – sodobna psihologija

prodaje (Andrej Zalokar), Dunajska 20, Ljubljana

- 19. 9. 2019: Delavnica z orodji SDI® - Kako razumeti ljudi z drugega planeta?

(Anja Križnik Tomažin in Nina Smole), Dunajska 20, Ljubljana

- 3. 10. 2019: »Moč pogajanj« Top Selling Professional – sodobna psihologija

prodaje (Andrej Zalokar), Dunajska 20, Ljubljana

- 10. 10. 2019: »Moč pogajanj« Top Selling Professional – sodobna psihologija

prodaje (Andrej Zalokar), Dunajska 20, Ljubljana

- 17. 10. 2019:  TRŽENJE ZA NETRŽNIKE - VSI PRODAJAMO (Mateja Milost),

dunajska 20, Ljubljana

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

lokacija bo objavljena naknadno

Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega,

invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Javno posvetovanje na temo spodbujanja in izboljšanja
zaposlovanja mladih
V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik do 16. 8.

2019.

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2019/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_sl?fbclid=IwAR3uhI1VyCEOuy6NgzQPP46_BHA6kkfbGZpgAwpdlgpV0P9upFN4C7DBg8w


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.
 

video vsebine

Video Kaj je kohezijska politika?

EU60s - kratke video zgodbe
Kratke zgodbe v 60 s, ki so podprte tudi z evropskimi sredstvi predstavlja TV

IDEA - osrednja pomurska televizija.

Spoznajte babice in dedke, ki z rock zvezdami

uresničujejo svoje sanje.

Spoznajte Sonjo in Simona z Eko-socialne kmetije

Korenika, ki sta v tem socialnem podjetju podprtem z

evropskimi sredstvi našla stik z naravo in drugi dom.

Ste pomislili, da bi lahko iz odpadnih kokic

nastale proteinske tablice?

S pomočjo evropskih sredstev so v Splošni

bolnici Murska Sobota zgradili nov urgentni

center, v katerem je oskrba hitra in celostna.

https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/2435864720036519/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/2193294774316159/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/336560753921553/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/2375812979164940/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/2435864720036519/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/336560753921553/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/2193294774316159/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/2375812979164940/


obvestila
Glasujte za finalista v tekmovanju Za Nagrado
"regiostars 2019"

V finale za nagrado "Regiostars 2019" se je kot edini slovenski projekt v 4.

kategoriji - Gradnja mest, odpornih na podnebne spremembe, uvrstil projekt

Citywalk, kjer je vodilni partner Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. 

Za projekt CityWalk lahko glasujete tukaj. Glasovanje poteka do 9.
septembra 2019.  

V tekmovanje za nagrado Regiostars 2019 so se uvrstili trije projekti iz Slovenije:

1. projekt Vključujemo in aktiviramo, 

2. InnoHPC (projekt, ki razvija celovit institucionalni okvir za izboljšanje

sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji ter super-računalniškimi centri -

Digitalna transformacija) in 

3. CityWalk (projekt se osredotoča na najpreprostejšo obliko mobilnosti v mestih

- hojo). 

https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/finalist?r=citywalk


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
Foto na uvodni strani: Jacob Riglin
 
 
 
 

Prijetno branje!


