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   Označevanje 

Imam čisto vodo. Pa hiter brezžični internet. Do šole/službe se vozim pol ure manj zaradi nove ceste. Brezplačno sem 
se dodatno izobrazil. Odprl sem svoje podjetje – in to z nekaj kliki prek E-vem. Sodeloval sem v norem raziskovalnem 
projektu.  

 

 

   Označevanje    EU projekt, moj projekt 2017 

Predlagaj najboljši projekt v REGIJI in se poteguj za lepe nagrade 

 

Lahko tudi jaz sodelujem? 

Predloge lahko pošlje fizična ali pravna oseba s stalnim 

prebivališčem v EU. Pošlješ lahko neomejeno število predlogov. 

 

Na kaj naj se nanašajo moji predlogi? 
Predlogi se morajo nanašati na projekte, ki so bili izvedeni v 

Sloveniji in sofinancirani iz naslednjih skladov: Evropski sklad 

za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski socialni sklad. 

Projekt je lahko sofinanciran iz več skladov hkrati. 

Kako sodelujem? 
Pošlji predlog projekta, ki je bil sofinanciran z evropskimi 

sredstvi preko spletnega obrazca, in dodaj, zakaj. 

Predloge zbiramo do 15. 3 2017. Vpiši tudi svoj 

elektronski naslov, da te poiščemo v primeru prejema 

nagrade. 

Kako pridem do nagrade? 
Tako da bo tvoj projekt izbran za najboljši projekt v tvoji 

regiji (oziroma v regiji, kjer se izvaja). Predlagatelji tistih 

12 projektov, ki bodo izglasovani kot najboljši in kasneje 

predstavljeni na dnevu odprtih vrat v okviru kampanje  

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, bodo prejeli nagrade. 

Ali poznaš tudi ti kakšno korist od  
evropskih sredstev?  
Poišči konkreten projekt v svoji okolici in nam ga pošlji 
prek www.eu-skladi.si. Če pa s svojim izborom, 
fotografijo in komentarjem prepričaš glasovalce, da je 
to najboljši projekt v tvoji regiji, prejmeš še super 
nagrado.  

 

   

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-projekt
http://www.eu-skladi.si/
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Evropski socialni sklad se je ob svoji 60. letnici 

delovanja predstavil na Sejmu izobraževanja in 

poklicev Informativa 2017. Z evropskimi sredstvi so 

namreč podprti številni programi za mlade na 

področju zaposlovanja in izobraževanja ter pri 

reševanju podjetniških izzivov. Tako so se na 

skupnem razstavnem prostoru vključenih 

ministrstev predstavile različne vsebine od 

deficitarnih poklicev, programov Po kreativni poti 

in Projektno učenje za mlade, do nacionalne 

koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno 

orientacijo, projekte Odprti podatki Slovenije, e-

Uprava, Stop Birokraciji in e-Vem. Za sproščeno 

ozračje je poskrbel raper 6Pack Čukur, ki se je tudi 

sam odločil za deficitarni poklic in se izučil za 

keramika. Poleg številnih uporabnih informacij pa 

so mladi domov odnesli tudi zabavne fotografije in 

se posladkali s torto, ki so jo spekli dijaki iz 

Biotehničnega izobraževalnega centra iz Ljubljane v 

počastitev 60. obletnice Evropskega socialnega 

sklada. 

Skupaj z mladimi začetek praznovanja 60. obletnice Evropskega socialnega sklada 

 

 

   Reportaža z Informative 

O pestrem dogajanju se lahko prepričate v fotogaleriji in  Facebook 

profilu. ESS je dobil tudi svoje posebno voščilo. Poglejte si video. 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/pg/EUSkladi/photos/?tab=album&album_id=960056237459003
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/960053874125906/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt »Urbano onkraj meja« je namenjen prosilcem za 

mednarodno zaščito, beguncem, osebam s statusom 

subsidiarne zaščite in migrantom z različnimi dovoljenji 

za prebivanje ali zadrževanje. Izvaja ga Časopis za kritiko 

znanosti, ki organizira praktična usposabljanja na 

področju urbane kulture za predvidoma 40 oseb. Tako so 

že izvedli delavnice grafitiranja in del usposabljanja za 

izvajanje DJ nastopov, pripravljajo pa tudi nadaljnja 

usposabljanja na področju urbane glasbene produkcije 

ter organizacije in promocije urbanih kulturnih dogodkov. 

Migranti, njihova vidnost in ustvarjaje, namreč bistveno 

prispevajo h graditvi večkulturne urbane družbe. 

Poudarek je na kulturni produkciji v avtonomnih 

kulturnih prostorih v Sloveniji.  

 

   Primeri dobrih praks 2014–2020   
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Urbano onkraj meja 

 

 

Konkretni cilji projekta so:  

 mapirati in nadgraditi znanja in veščine migrantov, ki 

bi radi bili dejavni na področju urbane kulture;  

 povečati možnost njihovega udejstvovanja v urbani 

kulturi in po možnosti tudi (samo)zaposljivost na 

področju kulture in obče, saj krepitev vednosti in 

hkratno vzpostavljanje novih socialnih vezi in struktur 

spodbuja razvoj človeškega potenciala, ki je zaradi 

mehanizmov diskriminacije in izključevanja 

spregledan ali celo zatrt;  

 skozi usposabljanje okrepiti aktivnosti na področju 

urbane kulturne produkcije migrantov ter omogočiti 

povezovanje posameznikov med seboj, s kulturnimi 

institucijami in avtonomnimi prostori;  

 kulturno udejstvovanje migrantov preliti v izpeljavo 

kulturnih dogodkov in celostno snovanje strukture, 

znotraj katere bi bilo mogoče trajnejše kulturno 

delovanje udeležencev operacije;  

 približati kulturno produkcijo migrantov širši javnosti 

ter krepiti podobo in pomen večkulturne družbe v 

Sloveniji. 

 Spletna stran projekta:  

https://urbanoonkrajmeja.wordpress.com/ 

Okvirna višina sredstev: 97.000,00 EUR 

Foto: arhiv upravičenca 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
https://urbanoonkrajmeja.wordpress.com/


 

 

 

 

 

V oktobru 2016 je projekt gostil predstavnike Tekstilno-

umetniškega centra (Textile Arts Center) iz New Yorka.  

Usposabljanja za krepitev veščin javnega komuniciranja 

sta vodili znani mentorici – Nataša Briški in Lucija Ćirović 

– Fata. Večina usposabljanj se dogaja na Jesenicah v Hiši 

sreče. Nekaj trženjskih predavanj bo izpeljanih v 

Kreativnem centru Poligon v Ljubljani, humanitarne 

aktivnostih pa se bodo izvajale v Azilnem domu Vič v 

Ljubljani. Projekt se bo zaključil z večjim razstavnim 

dogodkom julija 2017 v centru Ljubljane. 

 

Razkrite roke 

 

 

V sklopu projekta so že zaključili sklop usposabljanja za ročno 

delo. Ekipa žensk z Jesenic je skupaj z oblikovalkami iz Zavoda 

Oloop ustvarila čudovite blazine narejene iz slovenske 

ekološko pridelane volne. Blazine žarijo v toplih barvah in 

razveseljujejo vse čute z različnimi vzorci in teksturami. 

 

Projekt je namenjen predvsem priseljencem in invalidnim 

osebam živečim na Jesenicah z željo, da jih dodatno 

izobražuje ter jih na ta način psihosocialno opolnomoči. 

Izobraževanja potekajo iz tekstilnega oblikovanja, ustvarjanja 

video vsebin in trženjskih, prodajnih ter socialnih veščin. Cilj 

projekta je priprava kolekcije tekstilnih izdelkov namenjenih 

trženju in spletni prodaji, izdelava in zagon prodajne spletne 

strani ter so-ustvarjanje predstavitvenega videa z namenom 

kasnejšega morebitnega nastopa in promocije na platformi 

množičnega financiranja - Wemakeit.  
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K sodelovanju so vabljeni vsi, ki jih tovrstne vsebine 

zanimajo in imajo migrantsko poreklo - pripadniki 

različnih narodnih skupnosti, pripadniki različnih 

manjšinskih etničnih skupin, priseljenci in otroci 

priseljencev, begunci, prosilci za azil ter invalidne osebe.   

 

Okvirna višina sredstev: 114.000,00 EUR 

Več o projektu na: 

www.razkriteroke.si 

https://www.facebook.com/razkrite.roke/?fref=ts  

 

 

 

 

 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.razkriteroke.si/
https://www.facebook.com/razkrite.roke/?fref=ts
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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


 

 

 

 

 

  Neposredne potrditve projektov   

»Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES«: za projekt v vrednosti 7,8 milijona 

evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 6,2 milijona evrov. 

Več na povezavi. 

»Odpravimo konflikte na delovnem mestu«: za projekt  v vrednosti 1,9 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 1,5 

milijona evrov oz. 80 odstotkov. 

Več na povezavi.  

 

 

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:  
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http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-storitve-eures
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-odpravo-konfliktov-na-delovnem-mestu
http://www.eu-skladi.si/
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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 
          

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 

Rok za prijavo:  31. 5. 2017 

Razpisna dokumentacija 
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Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodelitev štipendij za 

deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 

Rok za prijavo: 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017   

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
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.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
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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 tržnih raziskav 

na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Rok za prijavo:  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:  15. 2. 2017. 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis "Pilotni/demonstrscijski projekti 

- I. sklop: Pretvorba distribucija in 

upravljanje energije" 

Rok za prijavo:  24. 2. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME 

INSTRUMENTA - Faza 1« 

Rok za prijavo: drugo odpiranje - 15. 5. 2017, tretje 

odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019  

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »Krepitev kompetenc in 

inovacijskih potencialov podjetij" 

Rok za prijavo: 20. 2. 2017 

Razpisna dokumentacija 

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.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/spirit/javni-razpis-pilotni-demonstracijski-projekti-i-sklop-pretvorba-distribucija-in-upravljanje-energije
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/spirit/javni-razpis-pilotni-demonstracijski-projekti-i-sklop-pretvorba-distribucija-in-upravljanje-energije
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/spirit/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/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-30-Javni-razpis-KREPITEV-KOMPETENC-IN-INOVACIJSKIH-POTENCIALOV-PODJETIJ
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-30-Javni-razpis-KREPITEV-KOMPETENC-IN-INOVACIJSKIH-POTENCIALOV-PODJETIJ
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-30-Javni-razpis-KREPITEV-KOMPETENC-IN-INOVACIJSKIH-POTENCIALOV-PODJETIJ


 

 

 

 

 

 

 

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 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 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 

podpore deležnikom na trgu dela 

Rok za prijavo: 6. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

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.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1046
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1046
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1046
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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: 11. 4. 2017 do 12. ure  

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 predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V–A 

Slovenija – Madžarska 

Rok za prijavo: 11. 4. 2017 do 12. ure 

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 »Pilotni/demonstracijski projekti 

- I. sklop: Pretvorba, distribucija in 

upravljanje energije« 

Rok za prijavo: 24. 2. 2017   

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev 

na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II" 

Rok za prijavo: 13. 2. 2017 do 10. ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor operacij "Podpora 

novim kariernim perspektivam v letih 2017-

2021" 

Rok za prijavo: 13. 2. 2017 do 12.ure 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje 
socialne vključenosti otrok in mladih s 
posebnimi potrebami v lokalno okolje« 

Rok za prijavo: 6. 3. 2017 do 12. ure 

Razpisna dokumentacija 

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.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
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=1504
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=1504
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=1504
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1807
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1807
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1807
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1807
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=1508
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=1508
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=1508
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=1508
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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 naložbe v kmetijska gospodarstva 
za leto, namenjen prilagoditvi zahtevam 
kmetovanja na gorskih območjih 

Rok za prijavo:  8. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 
za leto, namenjen izvajanju ekološke 
pridelave hrane 

Rok za prijavo: 1. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z 
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva (Izvedba agromelioracij) 

Rok za prijavo: 10. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v predelavo, trženje 
oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 
2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja 

Rok za prijavo: 13. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine 

Rok za prijavo:  31. 3. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z 
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva (namakalni sistemi) 

Rok za prijavo:  21. 4. 2017 

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=1282
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1287
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1288
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1289
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1292
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1294
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1295


 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

www.eu-skladi.si 
 1/2017 

        13 

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 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. 

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/
https://podatki.gov.si/
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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
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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 – Smernice, vodniki,… 
lala Interaktivni zemljevid projektov SI-HR 

 
V okviru zemljevida lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinancirane v okviru Operativnega programa 

Slovenija-Hrvaška 2007-2013, v prihodnje pa bodo objavljeni tudi sofinancirani projekti v okviru Programa sodelovanja 

Slovenija-Hrvaška 2014-2020. 

Zemljevid je dosegljiv tukaj. 

 Zemljevid regij in občin Slovenije 

 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko je izdala zemeljvid regij 

in občin v Republiki Sloveniji v merilu 

1:250 000. Zemljevid tako vključuje 

občine, statistične regije in kohezijski 

regiji. 

Zemljevid je dosegljiv tukaj. 

Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, 

lahko pošljete svoje podatke na 

natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo 

poslali po pošti. 

Projekt Aktivirajmo in vključujemo – zbornika 

Zbornika Človeško srce čudna je stvar in Pobeg v literaturo, ki združujeta leposlovna in likovna dela udeležencev projekta 

»Vključujemo in aktiviramo!«, sta izšla ob zaključku prvega leta izvajanja projekta. 

V prvem zborniku so dela udeleženk in udeležencev iz Centrov za usposabljanje, delo in varstvo Draga pri Igu, Črna na 

Koroškem in Dobrna ter iz Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava, kjer so bili mentorji usposabljanj Nataša Konc 

Lorenzutti in Ivan Mitrevski, Aksinja Kermauner in Ciril Horjak, Dušan Šarotar in Mojca Sekulič Fo ter Alja Adam. 

V drugem zborniku so dela udeleženk in udeležencev iz zaporov, in sicer iz ZPKZ Ig, ZPKZ Dob in ZPKZ Koper, kjer so bili mentorji 

Cvetka Bevc in Samira Kentrić, Lenart Zajc in David Krančan ter Maja Vidmar in Damijan Stepančič. 

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.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/kohezijske-regije_karta_2016_splet.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Novice_in_dogodki/Zbornika_ViA_2016/ZbornikViA1_prelomSplet.pdf
http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Novice_in_dogodki/Zbornika_ViA_2016/ZbornikViA2_prelomSplet.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 zimski številki. 
 

 

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 – Razno 
Oddaja Prava ideja 

 

Januarja se je pričela deveta sezona oddaje Prava ideja! 

Oddaja je na sporedu: 

Vsak TOREK ob 21:00 na TV SLO 2. 

Ponovitev oddaje: vsako SREDO popoldne na TV SLO 2. 

 

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

povezavi. 
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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/sources/docgener/panorama/pdf/mag59/mag59_en.pdf
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/
https://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.eu-skladi.si/


 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa 

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

Uredila in oblikovala: 

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! 

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 

Obvestila – Razno 

Transnacionalni program Podonavje 

 
Javni razpis v okviru Transnacionalnega programa Podonavje si lahko pogledate na naslednji povezavi.  

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. 
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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://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://esf.bg/en/procedures/transnational-and-danube-partnerships-for-employment-and-growth/
mailto:eutocka.svrk@gov.si
http://www.eu-skladi.si/

