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          Predstavitev CGP EKP 2014–2020  
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Evropska kohezijska politika je kompleksna politika. Pokriva področja, ki so 

medsebojno zelo raznolika. 

CILJ CGP 

Zgraditev enotnega simbolnega jezika, ki je skoraj tipografski in ga 

predstavlja abstrakten izris živali.  

Upodobljene so bile tiste vrste, katerih osebnostne in/ali fizične lastnosti 

so sorodne področju, ki ga upodabljajo oz. predstavljajo. 

 

uporabnost 

prepoznavnost 

drugačnost 

prijaznost 

igrivost 

privlačnost 

       Predstavitev posameznih področij kot so opredeljena v ključnih dokumentih za izvajanje EKP 
                                                            Partnerski sporazum (PS)                     Operativni program (OP) 
                                                            Tematski cilji                                            Prednostne osi 
                      

Prevladujoč sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj 

   

PS: Krepitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij 

OP: Mednarodna konkurenčnost 
raziskav, inovacij in tehnološkega 
razvoja v skladu s pametno 
specializacijo za večjo konkurenčnost 
in ozelenitev gospodarstva 

OP: Dinamično in konkurenčno 
podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast 

PS: Izboljšanje konkurenčnosti 
MSP 

OP: Povečanje dostopnosti do 
informacijsko komunikacijskih 
tehnologij ter njihove uporabe in 
kakovost 

PS: Izboljšanje dostopa do IKT ter 
njihove uporabe in kakovosti 
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              Predstavitev posameznih področij kot so opredeljena v ključnih dokumentih za izvajanje EKP 
                                                            Partnerski sporazum (PS)                     Operativni program (OP) 
                                                            Tematski cilji                                            Prednostne osi 
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Prevladujoč sklad: Kohezijski sklad 

5 6 
 

  
 

PS: Spodbujanje prilagajanja 
podnebnim spremembam 
ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj 

OP: Prilagajanje na 
podnebne spremembe 

OP: Boljše stanje okolja in 
biotske raznovrstnosti 

PS: Ohranjanje in varstvo 
okolja ter spodbujanje 
učinkovite uporabe virov 

OP: Trajnostna raba in 
proizvodnja energije in 
pametna omrežja 

PS: Podpora prehodu 
na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh 
sektorjih 

OP: Izgradnja infrastrukture 
in ukrepi za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti 

PS: Spodbujanje trajnostnega 
prometa in odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah 

Prevladujoč sklad: Evropski socialni sklad 

11 10

00
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OP: Spodbujanje 
zaposlovanja in 
transnacionalna 
mobilnost 
delovne sile 

OP: Socialna vključenost 
in zmanjševanje tveganja 
revščine 

OP: Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za 
boljšo zaposljivost 

PS: Vlaganje v izobraževanje, 
usposabljanje in poklicno 
usposabljanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje 

OP: Pravna država, izboljšanje 
institucionalnih zmogljivosti, 
učinkovita javna uprava, 
podpora razvoju NVO ter 
krepitev zmogljivosti 
socialnih partnerjev 

PS: Izboljšanje institucionalne 
zmogljivosti javnih organov in 
zainteresiranih strani ter 
učinkovita javna uprava 

 

PS: Spodbujanje 
trajnostnega in 
kakovostnega 
zaposlovanja in 
podpora mobilnosti 
delavcev 

PS: Spodbujanje 
socialnega vključevanja 
ter boj proti revščini in 
kakršnikoli diskriminacij 

Predstavitveni filmček o tematskih področjih lahko najdete tukaj. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.youtube.com/watch?v=zogLe-uLArw
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Priročnik Celostne grafične podobe lahko najdete tukaj. 

Logotipe si lahko naložite tukaj. 
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V logotipe posameznih skladov evropske kohezijske politike so bili vgrajeni deli 

simbolov živali, ki predstavljajo posamezne tematske cilje. Prav tako pa je bila razvita 

barvna shema, ki prispeva k edinstveni podobi posameznega sklada. Pri modro 

obarvanem Evropskem skladu za regionalni razvoj je tako nad in pod EU zastavo 

abstrakten obris pajka. Rumena čebela se v sistemu celostne grafične podobe pojavlja 

v logotipu Evropskega socialnega sklada, medtem ko je zelena barva, barva logotipa 

Kohezijskega sklada, ki je sestavljen iz obrisa želve in človeške ribice. Skupni logotip 

Evropskih strukturnih in investicijskih skladov se veže na vse tematske cilje skupaj 

oziroma simbole živali in se v aplikacijah uporablja v primeru sofinanciranja naložb iz 

dveh ali več skladov. Za njegovo označevanje je bila uvedena barvna mavrica, ki je 

kompozit vseh treh uporabljenih barv. Izbran simbol za to področje je razgledana 

sova, ki kot univerzalni simbol modrosti predstavlja vsa tematska področja in vse tri 

sklade skupaj. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020


  

                Predlagali ste… 
 Knjižnica slepih in slabovidnih – Ustvarjamo možnosti 

 
 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je januarja 
2013 pričela izvajati projekt Knjižnica slepih in slabovidnih, s 
katerim želi vzpostaviti infrastrukturo za zagotavljanje enakih 
možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter 
osebam z motnjami branja. Projekt, ki ga v višini 2,7 milijona 
evrov sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija, 
se bo predvidoma zaključil junija letos. 
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Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki deluje v okviru 
ZDSSS, v letu 2015 praznuje že 97. obletnico delovanja. 
Ustanovila jo je profesorica Minki Skaberne, ki je organizirala 
tečaje za ročno prepisovanje knjig iz črnega tiska v pisavo slepih, 
brajico. 

 

Vrsto let se je knjižnica srečevala s prostorskimi in 
kadrovskimi težavami, ki so ji onemogočale razvoj, 
primerljiv s podobnimi institucijami v tujini. Osrednji 
namen projekta je bil zato zagotoviti ustreznejše 
pogoje za njeno delovanje, kar se odraža predvsem v 
novih, večjih knjižničnih prostorih, povečanju nabora 
knjižničnih gradiv v prilagojenih oblikah (zvočni zapis 
in brajica) ter uporabi sodobnih tehnologij zvočnega 
zapisa in opreme. S projektom se je pojavila tudi 
priložnost, da se družbeno okolje spodbudi k 
spoznavanju vsakodnevnega delovanja slepih in 
slabovidnih, ozavešča o njihovem položaju in 
potrebah ter o pomenu enakopravnega sprejemanja. 
V ta namen so bila razvita številna usposabljanja tako 
za članstvo kot tudi za strokovno in splošno javnost, 
pripravljene izobraževalne delavnice ter bogat 
spremljevalni kulturni program. Tako so na primer 
znani Slovenci po knjižnicah prebirali odlomke iz 
izbranih knjižnih naslovov, osnovnošolci so pisali 
kratke zgodbe ob premisleku, kako jih zapisati, da 
bodo čim bolj predstavljive njihovim slepim in 
slabovidnim prijateljem, na strokovnih simpozijih pa 
se je odpiralo vprašanje slepote in slabovidnosti ter 
predstavilo življenje in delo Minke Skaberne. 

 

 

 

Aktivnosti projekta so usmerjene tudi v razvijanje 
človeških virov za delo in življenje v družbi, temelječi 
na znanju, ter v preprečevanje kakršnih koli oblik 
diskriminacije pri dostopanju ljudi z okvaro vida in 
motnjami branja do informacij in publikacij. Lahko bi 
dejali, da slepim, slabovidnim in ljudem z motnjami 
branja ustvarjamo možnosti, primerljive s tistimi, ki jih 
družba nudi ostalim državljanom.  

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
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V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007–2013 
sofinanciranih več kot 95.300 projektov. Zato smo se v 
Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) in na Ministrstvu za kmetijsko, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) odločili opozoriti na številne dobre 
zgodbe, ki smo jih v Sloveniji ustvarili z evropskimi sredstvi 
(iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega 
sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega 
sklada za ribištvo). Izveden je bil natečaj »Kaj pa je bilo z 
evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, v okviru 
katerega je splošna javnost predlagala projekte, ki so jim 
spremenili življenje oz. prispevali k izboljšanju kakovosti 
njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Z žrebanjem smo 
izbrali 26 projektov – med njimi tudi Deželo kozolcev -, ki so 
bili predstavljeni lani oktobra v okviru razstave na 
Kongresnem trgu v Ljubljani. 

  Odprtje fotografske razstave »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za       

tvoj kraj?« v Deželi kozolcev 

 

 

 

 

 

V sredo, 18. februarja, ob 17. uri so v Deželi kozolcev v 
Šentrupertu odprli fotografsko razstavo »Kaj pa je bilo z 
evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, s katero 
želita Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) opozoriti na številne dobre zgodbe, ki 
smo jih v Sloveniji ustvarili z evropskimi sredstvi. 
Razstavo, ki si jo lahko v prvem muzeju s kozolci na 
prostem na svetu ogledate v februarju in marcu, sta 
odprla župan Občine Šentrupert Rupert Gole in v. d. 
direktor Dežele kozolcev Uroš Pikl. 

 

 

  

 

Foto: arhiv upravičenca 

 

 

 

 Dežela kozolcev iz Šentruperta na Dolenjskem je prvi 

muzej kozolcev na prostem na svetu, ki jo je v dveh letih 

obiskalo že več kot 30.000 registriranih obiskovalcev iz 42 

držav. V njej je 19 sušilnih naprav, od tega je 17 kozolcev, 

med katerimi so zastopani vsi tipi kozolcev v Sloveniji. 

Namen postavitve je prikaz celotnega razvoja kozolca in 

njegove pomembnosti v slovenskem prostoru. Pohvali se 

lahko z enim najstarejših ohranjenih dvojnih kozolcev pri 

nas in na svetu, katerega nastanek sega v leto 1795 – 

Lukatov toplar. Projekt pa ni pomemben le z vidika 

ohranjanja kulturne dediščine – pripomogel je tudi k večji 

prepoznavnosti Občine Šentrupert in k razvoju turizma v 

njej. 

Za projekt so pridobili 306.000,00 EUR iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj. 

 

 

               Potujoča fotografska razstava 
 

 

Fotografska razstava bo potovala po Sloveniji celo 

leto. 

Naslednja postaja je Slovenj Gradec. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi


 Aktualni razpisi ESS 
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Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem mestu,    

institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK) 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 

 
Razpisana sredstva:  3.000.000,00 EUR 

Rok za oddajo vlog:  31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev 

Več informacij:  

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-179-jr/ 

 

 

 

 Javni sektor – partner za boljšo družbo 

"Javni sektor - partner za boljšo družbo" je naslov tokratnega poziva EPSA 2015, ki v okviru EU išče in nagrajuje primere dobre 

prakse v javnem sektorju oz. v sodelovanju z njim. Predloge zbirajo do 17. aprila 2015.  

Več na naslednji povezavi.  

    Obvestila 
lala  Vabilo na delavnico – prenos posameznih javnih storitev na nevladne organizacije 

Ministrstvo za javno upravo bo v okviru Javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za 
obdobje 2014-2015  izvedlo usposabljanje/delavnico  osredotočeno na identificiranje možnosti in potrebnih ukrepov za prenos 
posameznih javnih storitev na nevladne organizacije. 
 
Delavnica bo potekala   5. 3., 6. 3. in 9. 3. 2014 v Ljubljani.  
 
Vabilo je bilo objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslednji povezavi.  
 

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Aktualno/Delavnice/Delavnica_analiza/VABILO_koncno
_P.pdf 
 

Jamstvo za mlade 

 
Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim 

omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.  

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj. 

 

 Ljubezen brez meja 

Ljubezen brez meja - tokrat nekoliko drugačen poziv v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja, ki letos 

praznujejo 25 let! Na http://ec.europa.eu/…/…/european-territorial/interreg25years preverite, kako lahko s svojo ljubezensko 

 zgodbo dobite romantično bivanje v svoje ...

Planica - prenovljena in spet mogočna tudi zaradi finančnega prispevka Evropske unije 
in Slovenije 

Do novih rekordov tudi s pomočjo EU sredstev. Se vidimo v Planici od 19. do 22. marca 2015. 

 

Lepo vabljeni! 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess
http://www.epsa2015.eu/
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Aktualno/Delavnice/Delavnica_analiza/VABILO_koncno_P.pdf
http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg25years


 

  

     Obvestila 
lala 

 

Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti, 
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike 
pa so na voljo v arhivu oddaj.  

Programsko obdobje 2014–2020    

Oddaja prava ideja   
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Partnerski sporazum in Operativni program potrjena 

Partnerski sporazum lahko najdete . tukaj

Operativni program lahko najdete tukaj. 

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

 Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih je mogoče 

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

 Kohezijska politika 2014 – 2020    

Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014 - 2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve,  se nahajajo na naslednji povezavi. 

 Panorama 

Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  

V zimski izdaji Panorame si med drugim lahko preberete intervju z novo komisarko za regionalno politiko Corino Crețu, v 

katerem opisuje svojo vizijo razvoja politike v prihodnjih letih, in kako kohezijska politika EU prispeva k reševanju izzivov 

. podnebnih sprememb ter energetske varnosti z vlaganjem v nizkoogljično gospodarstvo

 

Več si lahko preberete  tukaj. 

 

http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/ps-konni
http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/op-2014-2020-december-konni
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/publications?title=panorama&themeId=0&typeId=0&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=sl


 

 

 

 

 

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so dostopni prek: 

 
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo 

www.eu-skladi.si 

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek 

Lektura: 

Nataša Kogej 
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    Obvestila 
lala Razpisi EKSRP in ESPR  

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje 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. 

 

 
 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/javni-razpisi
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ribistvo/aktualno/javni_razpisi_za_ukrepe_v_okviru_evropskega_sklada_za_ribistvo/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si

