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 Evropsko leto kulturne dediščine in 

evropska sredstva 

 
V Sloveniji je danes več kot 350 gradov, graščin in dvorcev. Če prištejemo še razvaline, kot so na primer ostanki Ajdovskega 

gradca, je njihovo število višje od 500. Najbolj oblegan je Ljubljanski grad, ki ga je lani obiskalo 1,2 milijona turistov, sledi 

Blejski, zelo priljubljen je tudi Predjamski. Država skrbi za 166 grajskih objektov, od tega jih je 50 spremenila v muzeje, 15 v 

hotele, 23 pa v javne ustanove, kot so psihiatrične bolnišnice, domovi za starostnike ali zapori. Številni od teh spomenikov so 

bili obnovljeni tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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V preteklem finančnem obdobju smo za 

povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 

namenili 263 milijonov evrov. Z njihovo 

pomočjo smo poleg razvoja športno–

rekreacijskih objektov in turistične 

infrastrukture tudi oživljali in ohranjali kulturno 

dediščino ter javno kulturno infrastrukturo. Z 

evropskimi sredstvi smo tako oživili številne 

gradove in dvorce po celi Sloveniji, od vile 

Mayer v Šoštanju, Lanthierjeve graščine v 

Vipavi in Vile Vipolže v Goriških Brdih do 

gradov Brežice, Strmol in Rajhenburg. Sredstva 

Evropskega sklada za regionalni razvoj so 

omogočila tudi rekonstrukcijo Narodne 

galerije, Muzeja sodobne umetnosti in 

Plečnikove hiše v Ljubljani, izgradnjo Parka 

vojaške zgodovine v Pivki, ureditev številnih 

kulturnih domov in mladinskih centrov (npr v 

Sežani, Bovcu, Ravnah na Koroškem, Šentjurju, 

Krškem, Rogaški Slatini), knjižnic in številnih 

drugih objektov. 

Poleg tega so bili iz Evropskega socialnega 

sklada sofinancirani številni razvojni projekti za 

dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na 

področju kulture in podpora njihovi socialni 

vključenosti ter za povečanje zaposlitvenih 

možnosti mladih na področju likovne 

umetnosti ali sodobnega plesa. 

Poglavitni namen teh ukrepov je bilo spodbujanje razvoja slovenskega 

turizma, dvig zaposlitvenih možnosti in oživljanje, ohranjanje ter trženje 

kulturne dediščine. Učinki so danes vidni po celi Sloveniji, saj se je tudi s 

pomočjo teh projektov razširila turistična ponudba in dvignila njena 

kakovost, kar prispeva k nastanku novih delovnih mest, večji 

konkurenčnosti drugim evropskim turističnim destinacijam in 

povečanju števila prihodov turistov ter drugih obiskovalcev, pa tudi k 

prepoznavnosti Slovenije v svetu. 

http://www.eu-skladi.si/
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Leto 2018 bo tako posvečeno povečanju zavedanja 

o vrednotah dediščine in njenem pomenu za 

posameznika ter družbo in njenemu prispevku k 

gospodarskemu ter trajnostnemu razvoju. 

Predvsem pa je Evropski parlament razglasil 

Evropsko leto kulturne dediščine z namenom 

spodbujanja izmenjave in spoštovanja evropske 

kulturne dediščine kot skupnega vira, dvigovanja 

zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter 

okrepitve občutka pripadnosti skupnemu 

evropskemu prostoru. 

Vse to se bo še okrepilo z Evropskim letom kulturne dediščine, v 

okviru katerega bodo potekale številne zanimive aktivnosti in 

dogodki po vsej Sloveniji. Našli jih boste lahko prek 

posebnega spletnega koledarja dogodkov Ministrstva za kulturo, ki 

je tudi sicer nacionalni koordinator evropskega leta. 

 

Prispevek kulturne dediščine h gospodarski rasti in socialni koheziji 

v Evropi je namreč še vedno premalo poznan in pogosto 

podcenjen. Kulturna dediščina ima velik gospodarski potencial za 

podpiranje kulturnih in kreativnih industrij, spodbujanje 

ustvarjanja in inovacij, promoviranje trajnostnega turizma, krepitev 

socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.zvkds.si/sl/elkd
http://www.zvkds.si/sl/elkd/elkd-prireditve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske 

politike v programskem obdobju 2014–2020 
  Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju naložbe s 

sredstvi EU in Republike Slovenije 
 Mnenje OU glede umeščanja logotipov evropske kohezijske politike na spletni strani 

upravičencev, katerih projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Evropskega socialnega sklada in/ali Kohezijskega sklada 

 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

 Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 

 

 

 Logotipi in Priročnik celostne grafične podobe 
 Primeri plakatov in Navodila za njihovo uporabo (verzija plakatov v wordu) 

 PPT predloga za predstavitev 3-4 in PPT predloga za predstavitev 16-9 
 Predstavitveni video celostne grafične podobe 2014-2020 

 

 

Logotipi, priročniki in druge uporabne predloge za evropsko kohezijsko politiko v obdobju 

2014–2020  

 

NAVODILA evropskih strukturnih in investicijskih skladov za področje obveščanja javnosti 

UPORABNO 

   

   Označevanje projektov 2014–2020  

  

Posebnost:  

možne kombinacije iz 

različnih virov financiranja 

(Evropski sklad za 

regionalni razvoj, Evropski 

kmetijski sklad za razvoj 

podeželja, Evropski sklad 

za pomorstvo in ribištvo) 

 Upoštevanje tistih 
navodil, ki imajo 
najbolj stroge zahteve 

(glede na dosedanjo 
prakso so to navodila 
Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo) 
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http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/tolmacenje-2016-oj.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/tolmacenje-2016-oj.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-spletne-strani-upravicencev.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/logotipi/plakat-template-folder.zip
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/predloge-plakatov-word-splet.zip
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp-materiali/svrk_template_4-3_no-logo.pptx
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp-materiali/svrk_template_16-9_no-logo.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Navodila_OU_za_obvescanje_ESPR_11_5_2016_VER_1.pdf
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
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Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo:  od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje  do 31. 7. 2019 do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. 

Rok za prijavo:  do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 

Razpisna dokumentacija 

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:  

»Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem«: za projekt v vrednosti slaba 2 

milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,6 milijona evrov. 

Več na povezavi 

»Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem«: za projekt v vrednosti 1,8 milijona evrov bo Evropski sklad 

za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona  evrov. 

Več na povezavi  

 

 

 

 

 

 

 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018« 

Rok za prijavo: 23. 1. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija NOVO! 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izboljsanje-stanja-barij-v-osrednji-sloveniji-in-na-gorenjskem
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-vzdrzevanje-kmetijske-krajine-na-gorickem
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
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=1583
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=1583
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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 DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1 

Rok za prijavo: tretje odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije 

iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn 

Rok za prijavo: drugi rok 26. 1. 2018 

Razpisna dokumentacija 

www.eu-skladi.si 

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« 

Rok za prijavo: 2. rok - 11. 5. 2018, 3. rok - 24. 9. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018; 1. rok - 3. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v 

mesecu oktobru 2017, februarju in juniju 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« 

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

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-

2018) 

Rok za prijavo: 22. 2. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 

2018« 

Rok za prijavo: 1. rok - 5. 1. 2018 in 2. rok - 15. 5. 2018 

Razpisna dokumentacija 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018


 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za 
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE 
          

Aktualni razpisi za DELODAJALCE 
          samostojni podjetniki     lastniki malih in srednjih podjetij     kadrovski direktorji večjih podjetij 
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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 

 

 

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 

Več slovenskih in evropskih razpisov s področja turizma za pridobitev nepovratnih sredstev pa 

najdete na naslednji povezavi. 

 

 Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 

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

Razpisna dokumentacija 

 Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 

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

Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih 

ter krepitvi njihovih kompetenc 

Rok za prijavo: od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija NOVO! 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/javni-razpisi-in-prosta-delovna-mesta
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/zavod-rs-za-zaposlovanje/javno-povabilo-usposabljanje-na-delovnem-mestu
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-asi/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-asi/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-asi/
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Aktualni razpisi za NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
          

Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE, 
JAVNE IN DRUGE USTANOVE 
          

Okoljske NVO  NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva   kreativne organizacije   socialni 
partnerji    izobraževalne NVO     NVO s področja aktivnega državljanstva 

 

 

 

Univerze, visokošolski zavodi šole   raziskovalne in razvojne organizacije  nacionalne  regionalne in 

lokalne oblasti  regionalne in lokalne razvojne agencije  tehnološki parki  inkubatorji in druge 

ustanove 

 

 

 

 

Več o vseh evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne organizacije na enem 

mestu pa najdete na razpisi.info. 

 

 

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc 

učiteljev v letih od 2017 do 2019 

Rok za prijavo: 30. 6. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 

Rok za prijavo: 2. rok - 6. 3. 2018, morebitni 3. rok - 5. 6. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije 

Rok za prijavo: 15. 1. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« 

Rok za prijavo: 10. 1. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« 

Rok za prijavo: 10. 1. 2018 

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.razpisi.info/index
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Pozivi/Drugo_povabilo.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Pozivi/Drugo_povabilo.pdf
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1853
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1853
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1853
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1853


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aktualni razpisi za KMETE, 
GOZDARJE IN RIBIČE 
          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 podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 

Rok za prijavo: 31. 1. 2018 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018« 

Rok za prijavo: 23. 1. 2018 do 23.59 

Razpisna dokumentacija NOVO! 

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021« 

Rok za prijavo: 31. 1. 2018 

Razpisna dokumentacija NOVO! 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) 

Rok za prijavo: 1. rok - 21. 3. 2018; 2. morebitni rok - 20. 6. 2018 

Razpisna dokumentacija NOVO! 

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 

Rok za prijavo: 1. rok - 15. 1. 2018; 2. rok - 23. 11. 2018; 3. rok - 22. 11. 2019. 

Razpisna dokumentacija 
NOVO! 

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=1350
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1350
http://www.eu-skladi.si/
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=1583
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=1583
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1860
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1860
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/


 

 

 

 

 

Napovedi razpisov 
          Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 
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Razpisi transnacionalnih programov 
          Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa je odprt od 21. septembra 2017 do 25. januarja 2018. Več o tretjem 

razpisu na spletni povezavi: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html ali 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html. 

 

 

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva 

in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 

Rok za prijavo: 9. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva 

in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 

Rok za prijavo: 9. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva 

in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 

Rok za prijavo: 9. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija 

2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 

Rok za prijavo: 26. 1. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov 

Rok za prijavo: 16. 4. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja 

Rok za prijavo: 15. 3. 2018 

Razpisna dokumentacija NOVO! 

NOVO! 

NOVO! 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1361
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1361
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

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   

 

Obiščite portal eUprava! 

https://e-uprava.gov.si/ 
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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 so in za koga so 

namenjeni, 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, torej tudi v slovenščini.  

Več na naslednji povezavi. 

Obvestila – Portali in platforme 
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. 

Portal Odprti podatki Slovenije 

Na portalu OPSI boste našli vse od podatkov, orodij, do koristnih virov, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne 

aplikacije, oblikovali lastne infografike in drugo. 

www.eu-skladi.si 
  11/2017 

         12 www.eu-skladi.si 
  12/2017 

         10 

Spletna platforma za učenje o politikah v okviru programa Interreg Europe 

 
V okviru medregionalnega programa Interreg Europe 2014-2020, ki povezuje vse države članice, Norveško in Švico ter se 

financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je pričela z delovanjem nova spletna platforma, ki je namenjena vsem 

projektnim partnerjem programa in širše vsem akterjem regionalne politike, tudi če niso vključeni v projekte, da bi z njeno 

pomočjo lažje oplajali znanje o načrtovanju in izvajanju javnih politik na državni/regionalni/lokalni ravni. 

Platforma se nahaja na naslednji povezavi. 

https://ec.europa.eu/epale/sl
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/
https://podatki.gov.si/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/news/1591/join-the-online-policy-learning-platform-now/


  12/2017 

        11 www.eu-skladi.si 

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 

ogledate 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, omogočajo nosilcem projektov in lokalnim oblastem, da najbolje izkoristijo oba 

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

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

Več na 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
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Vodič po javnem naročanju 

 Vodič po javnem naročanju, ki upravi in upravičencem pomaga čim bolje izkoristiti naložbe EU, je 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 Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko spletne 

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

 

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala Zemljevid regij in občin Slovenije 

 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala 

zemeljvid regij in občin v Sloveniji v merilu 1:250000. Zemljevid tako 

vključuje občine, statistične regije in kohezijski regiji. 

Zemljevid je dosegljiv tukaj. 

Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, lahko pošljete prošnjo na 

natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo poslali po pošti. 

Obvestila – Razno 

Brošura – Impact and results of Cohesion Policy  

Brošura Impact and results of Cohesion Policy – Benefits from V4 Cohesion Policy to the EU -15 and project examples from V4+ 

je nastala v času predsedovanja Poljske Višegrajski skupini. Brošura predstavlja pozitivne učinke evropske kohezijske politike 

tudi za države članice, ki so glavne plačnice v evropski proračun z namenom zmanjševanja razlik med regijami. V brošuri 

najdete tudi primere dobrih praks, ki še dodatno dokazujejo koristnost evropske kohezijske politike tudi v prihodnosti. 

Povezava do brošure in videa. 

2. sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike  
2014–2020  
  

 

Spremembo operativnega programa so narekovali predvsem naslednji razlogi: 

1. tehnična prilagoditev, s katero se skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo (pravice porabe) v obdobju od 2017 do 2020 zviša 

za 56.025.157 evrov, 

2. spremembe osnovnih predpostavk, predvsem glede možnosti uporabe finančnih instrumentov, ki so bile podlaga pri pripravi 

Operativnega programa, 

3. ustvarjanje pogojev za izvedbo nekaterih ključnih investicij. 

 

Operatvni program s spremembami se nahaja tukaj. 

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://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/kohezijske-regije_karta_2016_splet.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/video/impact-of-cohesion-policy-v4-and-eu-15-subtitles.mp4
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti


 

 

 

 

 

 

www.eu-skladi.si 

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 Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko 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. Video o dosežkih regionalnega ravzoja 2007–2013 si lahko ogledate tukaj. 

Panorama pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  
Več si lahko preberete tukaj v zimski izdaji. 
 

 
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. 
 

Interaktivni zemljevid projektov SI-HR in SI-AT 
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Obvestila – Razno 

Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: objavljena video navodila za 

izpolnjevanje časovnice: https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be in zbirnika regresa za slovenske 

upravičence: https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be 

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače 

  

 

FINA EU TOČKA    

V okviru zemljevidov lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih v okviru Operativnih programov 

Slovenija–Hrvaška in Slovenija–Avstrija 2007–2013. 

 

Primeri dobrih praks 2014–2020     

Programsko obdobje 2014–2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da obstaja veliko projektov, ki so vredni, da se jih 
izpostavi.  
 
Prilagamo povezavo, kamor pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko primer dobre prakse.  
PRIMER DOBRE PRAKSE 
 
 
 

 

Oddaja Prava ideja 

  

 

Oddaja je na sporedu: 
 
Vsak TOREK ob 21.00 na TV SLO 2. 
Ponovitev oddaje: vsak ČETRTEK  popoldne na TV SLO 1. 
 

V oddajo Prava ideja so vključeni tudi prispevki iz področja evropske kohezijske politike. Arhiv oddaj je dosegljiv na naslednji 
povezavi. 

http://www.eu-skladi.si/
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/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/1123422767789015/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-63-the-outermost-regions-joining-forces-across-the-eu
mailto:eutocka.svrk@gov.si
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://84.39.218.252/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
https://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv


 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima objavljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov za ukrepe 

Programa razvoja podeželja 2014–2020.  

 

                                

                           

                                     

                                     

 

 

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. 

 

 

Želimo vam prijetno branje!  

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 evrov, če znesku ESPR dodamo še 

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

Več na http://www.ribiski-sklad.si/. 

Kontakt 

Obvestila – Razno 

www.eu-skladi.si 
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Uredila in oblikovala:  

Nataša Rojšek                                     

Interaktivni portal norveških in EGP finančnih mehanizmov 

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

• Se sprašujete, koliko zelenih delovnih mest smo ustvarili? 

• Vas zanima, koliko slovenskih in norveških organizacij sodeluje? 

Projekt vzpostavitve portala je nastal z enim samim ciljem: omogočiti kar se da enostaven dostop do podatkov o koriščenju 

sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. 

Več informacij na spletni strani norveških in EGP finančnih mehanizmov.  

 

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/terminski_nacrt_do_konca_leta_2017.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
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://www.eu-skladi.si/
http://www.norwaygrants.si/novice/nov-interaktivni-portal-priblizujemo-rezultate/

