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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. 

 

 

Analitika razpisov 

 Na spletni strani www.eu-skladi je pripravljena analitika razpisov pod rubriko razpisi – Komu so namenjena sredstva 

po naslednjih ciljnih skupinah:  

 Mladi 

 Mala in srednja podjetja 

 Delodajalci 

 Zaposleni/brezposelni 

 Nevladne organizacije 

 Raziskovalne, javne in druge ustanove 

 Kmetje in gozdarji 

 

 Analitika razpisov po ciljnih skupinah je dosegljiva tukaj. 

 

http://www.eu-skladi.si/
mailto:eutocka.svrk@gov.si
http://www.eu-skladi/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/komu-so-namenjena-sredstva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru projekta Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

(DZMP) izvajajo usposabljanja na področju medijev, ko so 

namenjena pripadnikom različnih manjšinskih etničnih 

skupin, priseljencem, prosilcem za azil, beguncem in 

pripadnikom narodov nekdanje SFRJ v RS. Usposabljanja 

so zastavljena celostno in so razdeljena na različne sklope, 

skozi katere bodo posamezniki osvojili znanja in 

kompetence za kakovostni angažma na področju različnih 

medijev: dokumentarnega filma in videa, kulturnega 

menedžmenta in organizacije kulturnih prireditev, 

kreativnega in novinarskega pisanja, razvoj pripovedi ter 

medkulturnega animatorstva.  

 

   Primeri dobrih praks 2014–2020   
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Projekt Blizu vas 

 

 

Poglavitni cilj projekta je usposobiti predstavnike različnih 

manjšinskih skupnosti, da sooblikujejo oz. samostojno 

oblikujejo svojo medijsko, javno in družbeno vlogo, ter 

povečati njihovo participacijo na področjih, ki so v največji 

meri izpostavljena manipulacijam medijev, oblikovalcev 

politik in posledično splošne javnosti. 

  

 

Do sedaj so izvedli vikend filmske delavnice z begunci v 

Mladinskem kulturnem centru v Mariboru, filmsko delavnico 

v Dijaškem domu v Novi Gorici, kjer so nastanjeni mladoletni 

begunci brez spremstva, delavnico kreativnega pisanja v 

Ziferblatu v Ljubljani in individualne-praktične filmske 

delavnice, na katerih sta nastala napovednika za kratka 

dokumentarna filma, ki ju bodo v prihodnje posneli 

udeleženci delavnic.  

 
V Skuhni, na Fakulteti za etnologijo in kulturno antropologijo 

v Ljubljani, v Integracijski hiši v Mariboru in knjižnici v 

Logatcu so organizirali predstavitev projekta Blizu vas, v 

okviru katere so izvedli projekcijo kratkih filmov z 

migrantsko tematiko, ki so nastali znotraj video sekcije 

društva DZMP ter na ta način pripadnikom ciljnih skupin 

pokazali, kaj vse se da narediti, oziroma kako izgledajo 

končni produkti filmskih usposabljanj. Prav tako vsak vikend 

v Dijaškem domu Ivana Cankarja poteka filmska šola Blizu 

vas, ki jo obiskuje okoli 45 udeležencev. Teoretičen del 

filmske šole se bo končal predvidoma februarja, ko bodo 

udeleženci na terenu začeli snemati svoje kratke filme. 

 Za pripadnike ranljivih ciljnih skupin so prijave še vedno 

odprte na e-mailu: blizuvas@gmail.com. 

 
Okvirna višina sredstev: 119.863,00 EUR 

Več na: http://luksuz.si/ 

 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
http://luksuz.si/


 

 

 

 

Skozi usposabljanje bodo udeleženci delavnic 

oblikovali lastne avtorske izdelke, od tradicionalnih 

vezenin do sodobnih modnih dodatkov, ki bodo 

predstavljeni na zaključni prireditvi. Na prireditvi se 

bodo predvajali tudi predstavitveni film o obujanju in 

inovativni rabi stare veščine keranja, ki ga bodo 

producirali udeleženci usposabljanja video 

produkcije. Tretjo skupino udeležencev bodo 

usposobili  za kulturni menedžment in zbiranje 

sredstev v kulturi. Tako bodo dolgoročno poskrbeli za 

nove priložnosti financiranja oz. pridobivanja 

sredstev, ki bodo pripadnikom ranljivih skupin 

odpirale možnosti zaposlitve in prihodka z uporabo 

znanj ročnih spretnosti in video produkcije. 

 

Projekt KulNit 

 

 

Ciljna skupina projekta so bošnjaška in druge manjšinske 

skupnosti s priseljenskim ozadjem v Velenju. Projekt se 

osredotoča na starejše brezposelne ženske in mlade, ki šele 

vstopajo na trg delovne sile. Ciljni skupini vstopata v proces 

socialne aktivacije skozi kulturno udejstvovanje ter s 

pridobivanjem novih znanj in veščin, ki bodo večale njihovo 

zaposljivost.  

 

Namen projekta je z inovativnimi usposabljanji omogočiti večjo 

socialno aktivacijo in zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na 

področju kulture ter skozi krepitev človeškega kapitala večati 

prepoznavnost bošnjaške in drugih manjšinskih kultur v 

Sloveniji. Ključne aktivnosti projekta so usposabljanja na 

področju ročnih spretnosti (keranje kot poseben način 

izdelovanja čipke, značilen za področje Gračanice v BiH, ter 

klekljanje), video produkcije in kulturnega menedžmenta.  
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V začetku oktobra se je uspešno začelo izvajanje 

prvih dveh sklopov usposabljanja – ročne spretnosti 

in video produkcije, v novembru pa so se udeležili 4. 

Mednarodnega festivala vezenja v Velenju.  

 

Okvirna višina sredstev: 79.998,00 EUR 

Vsi zainteresirani za udeležbo na katerem od sklopov 

usposabljanj lahko pišete na info@bmkd-velenje.si, 

kjer boste dobili vse potrebne informacije o tem, kje 

in kdaj se usposabljanja odvijajo.  

 

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani 

http://www.bmkd-velenje.si/kulnit/. 

 

 

 

 

 

 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.bmkd-velenje.si/kulnit/
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  Primeri predlog plakatov za upravičence   
Na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo pripravili primere predlog za plakate (min A3) vključno z 

Navodili za njihovo uporabo, ki so novo komunikacijsko orodje v programskem obdobju 2014–2020. Predloge so v pomoč vsem 

upravičencem, ki so prejeli evropska sredstva, sicer pa lahko plakate upravičenci oblikujejo in vsebinsko pripravijo tudi povsem 

po svoje v skladu z Navodili Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem 

obdobju 2014– 2020.  

 

 

    

    

    

Primeri predlog za plakate so dosegljivi na naslednji povezavi. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
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mladi do 29. leta starosti 

študenti 

iskalci prve zaposlitve 

študenti vzgoje in izobraževanja 

mladi – ranljive skupine 

mladi podjetniki 

 

Aktualni razpisi za MLADE 
          

Prvi izziv 

Rok za prijavo:  31. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih 
in inovativnih produktov ter storitev 
turističnega gospodarstva (2016–2018) 

Rok za prijavo:  7. 12. 2016; 22. 2. 2017 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  2. odpiranje 27. 1. 2017 do 13.00 ure in 3. 

odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
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Aktualni razpisi za  

MALA IN SREDNJA PODJETJA 

          
podjetja v vseh fazah razvoja 

podjetja z raziskovalnimi oddelki 

zasebni zavodi 

start-up podjetja 

socialna podjetja 

 Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih 
in inovativnih produktov ter storitev 
turističnega gospodarstva (2016–2018) 

Rok za prijavo:  7. 12. 2016; 22. 2. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  2. odpiranje 27. 1. 2017 do 13.00 ure in 3. 

odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na obnovljive vire energije za 

obdobje 2016 do 2020 

Rok za prijavo:  do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 

06. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za spodbujanje procesnih 

izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 

»Procesni vavčer 2016/2017«  

Rok za prijavo:  8. 12. 2016, 11. 1. 2017 in 15. 2. 2017. 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na 

začetku kariere 2.0 

Rok za prijavo:  7. 12. 2016 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in 

delovanja kompetenčnih centrov za razvoj 

kadrov za obdobje od 2017 do 2018 

Rok za prijavo: 12. 12. 2016    

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-infrastrukturo/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2016-do-2020
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1090/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
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=1476
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/jr-koc/


 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za 
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE 
          

Aktualni razpisi za DELODAJALCE 
          

 

samostojni podjetniki 

lastniki malih in srednjih podjetij 

kadrovski direktorji večjih podjetij 

 

 

www.eu-skladi.si   11/2016 

          7 

Javno povabilo za usposabljanje na 

delovnem mestu 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev 

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Prvi izziv 

Rok za prijavo:  31. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

 

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 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015
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Aktualni razpisi za NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
          
  

Okoljske NVO 

NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva 

kreativne organizacije 

socialni partnerji 

izobraževalne NVO 

NVO s področja aktivnega državljanstva 

 

 

 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 3. rok - začetek leta 2017  

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-hu.eu/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE, 
JAVNE IN DRUGE USTANOVE 
          

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila 

ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem 

kadrovskih štipendij 

Rok za prijavo: 21. 12. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 3. rok - začetek leta 2017  

Razpisna dokumentacija 

univerze 

visokošolski zavodi 

šole 

raziskovalne in razvojne organizacije 

nacionalne, regionalne in lokalne oblasti 

regionalne in lokalne razvojne agencije 

tehnološki parki 

inkubatorji 

in druge ustanove 
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Javni razpis za sofinanciranje energetske 

prenove stavb v lasti in rabi občin 

Rok za prijavo: 12. 12. 2016   

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na 

začetku kariere 2.0 

Rok za prijavo:  7. 12. 2016 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Razvoj in udejanjanje inovativnih 

učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig 

splošnih kompetenc 

Rok za prijavo: 6. 12. 2016 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti 

- I. sklop: Pretvorba, distribucija in 

upravljanje energije« 

Rok za prijavo: 24. 2. 2017   

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javni-razpis-za-podelitev-javnega-pooblastila-ter-sofinanciranje-izvajanja-regijskih-shem-kadrovskih-stipendij
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javni-razpis-za-podelitev-javnega-pooblastila-ter-sofinanciranje-izvajanja-regijskih-shem-kadrovskih-stipendij
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javni-razpis-za-podelitev-javnega-pooblastila-ter-sofinanciranje-izvajanja-regijskih-shem-kadrovskih-stipendij
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1042
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-hu.eu/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-1069/
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=1476
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javni-razpis-razvoj-in-udejanjanje-inovativnih-ucnih-okolij-in-proznih-oblik-ucenja-za-dvig-splosnih-kompetenc
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javni-razpis-razvoj-in-udejanjanje-inovativnih-ucnih-okolij-in-proznih-oblik-ucenja-za-dvig-splosnih-kompetenc
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javni-razpis-razvoj-in-udejanjanje-inovativnih-ucnih-okolij-in-proznih-oblik-ucenja-za-dvig-splosnih-kompetenc
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=1486
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-11-25-Javni-razpis-Pilotni-demonstracijski-projekti---I-sklop-Pretvorba-distribucija-in-upravljanje-energije
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-11-25-Javni-razpis-Pilotni-demonstracijski-projekti---I-sklop-Pretvorba-distribucija-in-upravljanje-energije
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-11-25-Javni-razpis-Pilotni-demonstracijski-projekti---I-sklop-Pretvorba-distribucija-in-upravljanje-energije
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-11-25-Javni-razpis-Pilotni-demonstracijski-projekti---I-sklop-Pretvorba-distribucija-in-upravljanje-energije
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Napovedi razpisov 
          Napovedi več kot 80 razpisov si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

Več nacionalnih in tudi evropskih razpisov pa je objavljenih na naslednji povezavi. 

Aktualni razpisi za KMETE IN 
GOZDARJE 
            

nosilci kmetijskega 
gospodarstva, ki so 
vpisani v register 

mladi kmetje 

lastniki gozdov 

agrarne skupnosti 

 

 

 

 

 

1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za 

odpravo škode in obnovo gozda 

Rok za prijavo:  do objave zaključka na spletnih straneh 

Razpisna dokumentacija 

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev 

gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije 

gozdov iz PRP 2014-2020 

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za operacijo naložbe v pred 

industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 

za leto 2016 

Rok za prijavo:  1. 2. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v kmetijska 

gospodarstva za leto 2016 

Rok za prijavo:  1. 2. 2016 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za novo sodelovanje v shemah 

kakovosti v letu 2016 

Rok za prijavo:  28. 12. 2016 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.slovenia.info/si/Razpisi.htm?ps_evropskiprojekti=0&lng=1
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1283
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1283
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1283
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1283
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1282
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1282
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1282
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1284


 

 

 

 

Obvestila – Dogodki 

Spletna anketa o informiranju in obveščanju javnosti o evropskih sredstvih 

 

 

Rok za prijavo na razpis poteče 12. 12. 2016. Da bodo vloge dobro pripravljene, bodo v decembru imeli na voljo še dva termina 

delavnic, namenjena pripravljavcem dokumentacije.   

Delavnici bosta potekali v stavbi Slovenijales (Dunajska 22, Ljubljana): 

v petek, 2. 12. 2016 ob 12. uri in  

v ponedeljek, 5. 12. 2016 ob 10. uri. 

Prijavite se tukaj.  

Delavnica bo predvsem namenjena razjasnitvi še odprtih vprašanj, pregledu obrazcev in možnosti za dodatne obrazložitve oz. 

posvetovanju pred prijavo.  

Priporočamo, da si prijavitelji ogledajo že odgovorjena vprašanja  ter pričnejo z izpolnjevanjem prijavnih obrazcev. 

Predstavitev delavnice, ki je potekala v Mariboru 22. 11. 2016, si lahko pogledate tukaj. 

Predstavitev delavnice, ki je potekala v Ljubljani 11. 11. 2016, pa si lahko pogledate tukaj. 

 

Delavnici za pripravljavce dokumentacije na razpis KOC 

 

V okviru vrednotenja komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v 

programskem obdobju 2007-2013 izvajamo kratko anketo o vašem zadovoljstvu in seznanjenostjo z možnostmi pridobivanja 

evropskih sredstev ter izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013.  Anketa je kratka in vam ne bo 

vzela več kot 5 minut časa, med sodelujočimi pa bomo izžrebali tudi 20 sodelujočih, ki bodo prejeli praktična promocijska 

darila.  

Za uspešno vrednotenje je pomembno, da v anketi sodeluje čim več oseb. Prosimo vas, da odgovarjate iskreno in s svojimi 

odgovori čim bolje izrazite svoje mnenje. Anketa je anonimna in vaših osebnih podatkov ne bo mogoče povezati z odgovori na 

vprašanja. 

Do ankete dostopate na naslovu: 

https://www.1ka.si/SVRK 
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E-novice projekta Retrace 

 
Vabljeni k branju prvih e-novic v okviru projekta Retrace Interreg Europe.  

Mednarodna konferenca - obzorje 2020: Kje smo? Kako naprej? 

 Organizator: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

Datum: 29. 11. 2016 

Lokacija: Kongresni center Brdo, Predoslje 39, Kranj 

Jezik: Nekatere predstavitve bodo v angleškem jeziku. Prevajanje iz angleškega v slovenski jezik ne bo zagotovljeno. 

Prijava: Število udeležencev je omejeno, zato je na dogodek potrebna predhodna prijava, ki jo opravite preko povezave:  

https://goo.gl/forms/gUlDvOUXT9kI4tu43 

 

https://www.surveymonkey.com/r/koc2
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/223-javni_razpis_KOC/POGOSTA_VPRASANJA_21.11.16.pdf
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/jr-koc/
http://www.slideshare.net/skladkadri/predstavitev-razpisa-koc-v-mariboru?qid=b67b5141-4ec0-4525-b00d-55bc7730e3a5&v=&b=&from_search=1
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/informativna-in-povezovalna-delavnica-za-prijavitelje-na-razpis-koc/
https://www.1ka.si/SVRK
http://www.eu-skladi.si/
http://us14.campaign-archive1.com/?u=a032db04e3bcf66147b554cec&id=8038d12482&e=08910c71dc
https://goo.gl/forms/gUlDvOUXT9kI4tu43


 
 

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

 
Aktualne novice o izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki, 

obveščanje o novostih s področja izobraževanja odraslih, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih. 

Več informacij na povezavi. 

 

Portal e-Uprava  

 Enostaven nakup vrednotnice.  

Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta!  

Mobilna eUprava.   

 

Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava! 

 

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

Portal mojaizbira.si  

Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, 

dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski  svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so 

predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev 

poklicev. 

Prenova spletne strani mojaizbira.si je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
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Finančni instrumenti – Platforma fi-compass 
 Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so 

finančni instrumenti, si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.  

Nekaj informacij dobite lahko tudi iz predstavitev in povzetkov januarske konference v Ljubljani  na naslednji povezavi.  

Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/. 

 

Evropski portal naložbenih projektov  

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) je spletni portal, kjer lahko javni in zasebni 

nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu. Na voljo je v vseh uradnih 

jezikih EU, tudi v slovenščini.  

Več na naslednji povezavi. 

Obvestila – Portali  
lala Podatkovna platforma za sklade ESI 

Platforma omogoča dostop do podatkov o financiranju in pričakovanih dosežkih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov. Podatki se nanašajo na 533 programov, ki so bili potrjeni do julija 2016. Podatki so prikazani tudi za vsako državo 

posebej.  

Platforma se nahaja na naslednji povezavi. 

https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.eu-skladi.si/
https://vimeo.com/116960592
https://www.fi-compass.eu/event/787/financial-instruments-delivering-esi-funds-seminar-series-member-states-ljubljana-21
https://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

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

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

Vodnik po financiranju EU za začetnike 

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim. 

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, 

predvsem pa pojasni, kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.): 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl. 

Večletni finančni okvir za različne programe 

EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim 

upravičencem,  kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.  

Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko 

preberete tukaj. 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih 

tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobneje na: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm 

 

Kako združevati evropske strukturne in investicijske sklade (ESI) ter Evropski sklad za 

strateške naložbe (EFSI) 

 
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko objavila smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov (ESI) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Pojasnila oz. praktični nasveti, kako najbolje 

združevati financiranje iz teh skladov, nosilcem projektov in lokalnim oblastem omogočajo, da najbolje izkoristijo oba 

instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zlasti zanimiva za nekatere države ali 

sektorje, kjer strukturni skladi ponujajo velike priložnosti in kjer se sam sklad EFSI do zdaj še ni začel uporabljati v celoti. 

Več na naslednji povezavi.    

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov? 
 1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU 
2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti 
3. Lažji prenos podjetij 
4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev 
5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni 
6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva 
7. Spodbujanje internacionalizacije MSP 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/slovenia/news/2016-0222_zdruzevanje_esi_in_efsi_sl.htm
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/2.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/3.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/4.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/5.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/6.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf


Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  
 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček 

celostne grafične podobe pa najdete tukaj.  

 Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

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

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

Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  
 
Več si lahko preberete tukaj v jesenski številki, kjer je predstavljena tudi kampanja EU projekt, moj projekt. 
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Vodič po javnem naročanju 

 Vodič po javnem naročanju, ki upravi in upravičencem pomaga čim bolje izkoristiti naložbe EU, odslej na voljo tudi v 

slovenskem jeziku.  

Povezava do vodiča po javnem naročanju. 

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja 

  

 

Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in 

posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko 

spletne strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.  

 

Obvestila – Razno 

On - line igra Partnerji  

Po knjižni različici imenovani Partnerji je Evropska komisija pripravila še on-line interaktivno igro. 

Podaj se v igro in odkrij skrivnost! 

Povezava do igre. 

Objavljeni povzetki projektov čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo, 

Madžarsko in Hrvaško 

 
Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in bogate z zunanjimi 

mejami, izredno pomembno. Rezultati projektov, izvedenih v okviru programov čezmejnega sodelovanja, so vidni kazalec 

pozitivnega vpliva na kakovost življenja in sožitja prebivalcev obmejnega prostora sodelujočih držav.  

Povzetki se nahajajo na spletnih straneh programov pod rubriko projekti: 

  
   
   
  

 

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2016/panorama-58-an-urban-agenda-for-the-eu
http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sl.pdf
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.ejn.gov.si/statist
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partners/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.255/si2/
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa 

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek  

Lektura:  

Nataša Kogej 

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog komuniciranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za komuniciranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere 

dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Prijetno branje vam želimo! 

Izboljšanje kakovosti zraka v mestih 
 Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije 

na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.  

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014-2020 

 Aktualne razpise iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja si lahko pogledate tudi na naslednji povezavi. 

E-novice PRePlet  

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak teden izdaja e-novice PRePlet, ki se navezujejo na program razvoja 

podeželja. Vse številke in prijave so dosegljive na naslednji povezavi. 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku ESPR dodamo še 

sredstva proračuna RS, je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020 na voljo 32.647.360,88 EUR. 

Več na http://www.ribiski-sklad.si/. 

Kontakt 

Dokumentarni film: MEROSLOVJE - BREZ MERJENJ SE SVET USTAVI 

 
Čas, dolžina, hitrost, teža, tlak in temperatura so fizikalne lastnosti, s katerimi se srečujemo vsak dan, a jih skoraj ne opazimo. 

Brez merjenja se svet ustavi. Merimo v zdravstvu, merimo emisije v našem okolju, merjenje je povezano tudi z zagotavljanjem 

zdrave hrane. V izobraževalni oddaji o meroslovju in merskih enotah se boste sprehodili skozi zgodbe, povezane z merskimi 

enotami, ki so del našega vsakdanjega življenja. 

Dokumentarni film je bil financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije. 

Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi. 

Obvestila – Razno 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/2016_1_4_Okvirni_terminski_nacrt_JR_PRP.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/505-19-1-2016-predhodno-usposabljanje-za-vkljucitev-v-ukrep-kopop-iz-prp-2014-2020
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/e-novice-preplet
http://www.ribiski-sklad.si/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174406701
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