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   Sodelovanje SVRK v projektih   

Projekt  Retrace -  A Systemic Approach for Regions Transitioning towards a Circular Economy 

 

 
Kaj je projekt Retrace? 

 

 

Sodelujoči partenrji in glavni cilji projekta 

 

 

Krožno gospodarstvo je relativno nova paradigma, ki izhaja iz spoznanja, da je linearni gospodarski model preživet in da na 
planetu s končnimi viri neskončna raba surovin ni mogoča. Bistvo novega modela je, da izdelki, komponente in surovine skozi 
čas ohranjajo svojo uporabno in finančno vrednost. Prehod v krožno gospodarstvo lahko v prihodnosti ustvari številna delovna 
mesta, hkrati pa ohranja vedno redkejše vire, zmanjšuje vpliv njihove rabe na okolje ter odpadnim proizvodom daje novo 
vrednost. Gre za enega od pomembnejših modelov, ki zahteva vso našo pozornost.  
  
Evropska komisija je konec leta 2015 predstavila sveženj ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo. Za ta namen je zagotovila 
5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov EU in 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020. Z namenom čim hitrejše aktivne 
podpore procesu prehoda v krožno in s tem zeleno gospodarstvo ter povezave ukrepov in dejavnosti sektorskih politik, je tudi 
Slovenija oktobra lani sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo. 
  
Ena od ključnih predpostavk prehoda v krožno gospodarstvo je tudi splošni sistemski pristop, tako na ravni oblikovanja 
razvojnih politik, kot tudi na področju oblikovanja proizvodnih procesom in ne nazadnje na ravni izdelka. Uporabo metode 
sistemskega pristopa spodbuja tudi projekt Retrace, ki je eden od 64 uspešnih projektnih predlogov, ki so bili v februarju 2016 
izbrani za sofinanciranje na prvem razpisu programa Interreg Europe.  
 
 

Poleg Slovenije (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko) so v skupini projektnih partnerjev zastopane še organizacije iz 
Italije, Španije, Francije in Romunije. 
Pristop sistemskega oblikovanja, ki v Sloveniji morda še ni toliko 
poznan, stremi k oblikovanju kompleksnih trajnostnih proizvodnih 
sistemov, kjer so tokovi surovin in energije oblikovani na način, da so 
odpadki proizvodnje posameznega izdelka materialni vir za nove 
produkte. Da pa bi optimizirali uporabo odpadkov, so potrebne 
medsebojno povezane proizvodne verige na posameznih območjih. 
Takšen model gospodarstva namreč ustvarja povezane skupnosti, ki se 
zavedajo pomembnosti tokov surovin in energije na njihovem ozemlju. 
  
Glavni cilj projekta  
Spodbuditi uporabo sistemskega oblikovanja kot metode, ki pomaga 
regionalnim in lokalnim politikam pri prehodu v krožno gospodarstvo.  
 

Primeri dobrih praks: V okviru projekta bodo identificirali potenciale 
posameznih območij in izmenjali primere dobrih praks, na tej podlagi 
pa oblikovali posamezne akcijske načrte za uporabo metode 
sistemskega oblikovanja. Načrti bodo vključevali ukrepe, s katerimi bo 
mogoče nadgraditi izvajanje aktualnih razvojnih politik, ki neposredno 
ali posredno vplivajo na prehod v krožno gospodarstvo.  
 
Na povabilo francoskih partnerjev so si predstavniki SVRK skupaj s 
predstavniki Zavoda za gradbeništvo, Energetske agencija za Podravje 
in Zadruga Dobrota ogledali primere dobrih praks v okolici mesta 
Biarritz.  
 
Na študijskem obisku novembra v Baskiji pa sta sodelovala tudi  
predstavnika Občine Ruše in Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj.  
 
Prihodnje leto si bodo lahko deležniki  ogledali primere dobrih praks na 

Nizozemskem, Škotskem in v Romuniji. Slovenija bo partnerje in 

njihove deležnike na terenskem obisku gostila v prvi polovici 

prihodnjega leta.  

 

Skupna vrednost: 1,5 milijona evrov 
Prispevek ESRR:  1,2 milijona evrov 
 

Več o projektu na naslednji povezavi. 
 

  E-novice 
 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.svrk.gov.si/si/o_sluzbi/sodelovanje_v_projektih/retrace/
http://us14.campaign-archive1.com/?u=a032db04e3bcf66147b554cec&id=8038d12482&e=53d674a59f
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Projekt  Symbi -  Industrial SYMBIosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient 

Circular Economy, Interreg Europe 

 

 
Med predlaganimi ukrepi Evropske komisije za prehod v krožno gospodarstvo, ki bodo prispevali k „zaprtju zanke“ življenjskih 
ciklov proizvodov in prinesli koristi za okolje in gospodarstvo, je tudi spodbujanje ponovne uporabe in industrijske simbioze - 
spreminjanja stranskih proizvodov ene panoge v surovine druge panoge. Gre za pristop, kjer je ključnega pomena iskanje 
sinergij na posameznem teritoriju. 
Industrijska simbioza se osredotoča na povezave med okoljem, gospodarstvom in industrijo. S ciljem zmanjšanja nastajanja 
odpadkov spodbuja delitev surovin in pri tem sledi primeru ekosistemov v naravi, kjer se vse ponovno uporabi. Industrijska 
simbioza krepi regionalno konkurenčnost in rast s pospeševanjem: 
• prihrankov surovin in energije, ponovne uporabe odpadkov in stranskih produktov porabe energije v industrijskih 

procesih; 
• novih poslovnih modelov trgovanja s sekundarnimi surovinami in inovativnimi storitvami pri ravnanju z odpadki;  
• zmanjševanja odvisnosti in blažitvijo zunanjih tveganj nihanja cen uvoženih surovin in fosilnih goriv. 
  
Projekt Symbi se izvaja v okviru programa Interreg Europe in si prizadeva podpreti prehod v z viri učinkovito gospodarstvo 
preko industrijske simbioze, ki vzpostavlja teritorialne sinergije na področju upravljanja odpadkov in izmenjave odpadne 
energije ter stranskih proizvodov kot sekundarnih virov. 
 

Splošni cilj projekta SYMBI je opolnomočiti sodelujoče 
regije, da oblikujejo trajnostna gospodarstva, ki bodo 
odporna na okoljske pritiske in podnebne spremembe. 
Projekt bo podprl izvajanje instrumentov politik in 
ukrepov za širjenje industrijske simbioze z namenom 
povečevanja dodane vrednosti, zmanjševanja proizvodnih 
stroškov in okoljskih pritiskov ter podnebnih sprememb 
zaradi bolj učinkovite rabe virov.  
  
Z razvojem dejavnosti bo SYMBI: 
• spodbujal regionalne sisteme za pretvorbo 

odpadkov; 
• spodbujal uporabo sekundarnih surovin in 

nastanek regionalnih trgov sekundarnih surovin; 
• prioritiziral zeleno javno naročanje; 
• stremel k sprostitvi vlaganj regijskih in lokalnih 

finančnih akterjev; 
• raziskal, ocenil, razširil in okrepil trenutne prakse v 

ekosistemih industrijskih inovacij; 
• dvignil ozaveščenost javnosti o industrijski 

simbiozi in krožnem gospodarstvu. 
 

Poleg Slovenije (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), so v skupini projektnih partnerjev zastopane še 
organizacije Španije,Poljske, Italije, Grčije, Madžarske in Finske. 
 

 

Kaj je projekt Symbi? 

 

 

Sodelujoči partnerji in glavni cilji projekta 

 

 

Skupna vrednost: 1,6 milijona evrov 
Prispevek ESRR: 1,3 milijona evrov 
 

V okviru projekta se do 30. 12. 2016 izvaja anketa o 

industrijski simbiozi in investicijskem potencialu, s katero 

bodo identificirani prednostni sektorji in čezsektorska 

področja za krepitev investicij in javno zasebnih partnerstev. 

Več o projektu na naslednji povezavi.  

   Sodelovanje SVRK v projektih   

http://www.eu-skladi.si/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6491/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6491/
http://www.svrk.gov.si/si/o_sluzbi/sodelovanje_v_projektih/symbi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako približati sodobne gledališke prakse pripadnikom 

manjšinskih in priseljenskih skupnosti? Kako jih navdušiti 

za gledališko udejstvovanje in za vključevanje v širše 

slovensko gledališko dogajanje? Tega izziva so se lotili v 

Društvu bosansko-hercegovskega in slovenskega 

prijateljstva Ljiljan iz Ljubljane s projektom Scena 

povezuje.  

 

   Primeri dobrih praks 2014–2020   
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Scena povezuje 

 

Usposabljanje se odvija v treh ločenih gledaliških sklopih 

in v dveh podpornih promocijski sklopih. V sodelovanju s 

KUD Kiks iz Kranja izvajajo delavnice improvizacijskega 

gledališča, s čimer že počasi oblikujemo impro skupino, ki 

bo v letu 2017 lahko že samostojno nastopala. 

Vzporedno izvajajo delavnice manjšinskega-

skupnostnega gledališča oz. dvojezičnega gledališča 

manjšin, skozi katere s skupino pripadnikov manjšinskih 

skupnosti razvijajo gledališko predstavo. Ta bo razkrila 

manj znane plati življenja teh skupnosti v Sloveniji. V 

začetku leta 2017 bodo začeli z izvajanjem delavnic stand 

up komedije z uveljavljenim komikom Perico Jerkovićem, 

ki je v Slovenijo prišel leta 1992 kot begunec iz Bosne in 

Hercegovine. Predvidoma do meseca maja bodo tako 

usposobili tudi skupino novih stand up komikov, ki bodo 

imeli svoje lastne stand up točke.  

 

Kot dva podporna sklopa bodo izvedli še delavnice marketinga 

in produkcije v gledališču, da bi udeležence usposobili za 

razumevanje delovanja gledališkega trga. Vzporedno bodo 

izvedli še delavnice vizualne promocije za kulturne dogodke, 

ki bodo udeležencem ravno tako v pomoč pri poznejšem 

uspešnem vključevanju na slovenska gledališka prizorišča. Ob 

zaključku projekta bodo izvedli tridnevni gledališki festival, na 

katerem bodo nastopili vsi, ki bodo uspešno zaključili ta 

usposabljanja. Po zaključku projekta jim bodo še naprej nudili 

menedžersko podporo in jim pomagali iskati možnosti za 

nastope in s tem tudi možnosti za služenje prihodka z novo 

pridobljenimi veščinami. Tako bodo prispevali k zmanjševanju 

tveganja za zdrs v revščino med pripadniki ranljivih skupin in 

hkrati pomagali pri njihovem vključevanju v širšo družbo ter v 

osrednje kulturno dogajanje.  

 
Vsi, ki bi se radi priključili projektu, jim lahko pišete na  

e-naslova:  

scena.povezuje@gmail.com in drustvo.ljiljan@gmail.com, ali 

jih spremljajte na Facebook strani. 

 
Okvirna višina sredstev: 93.500,00 EUR 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
mailto:scena.povezuje@gmail.com
mailto:drustvo.ljiljan@gmail.com
https://www.facebook.com/Scenapovezuje/


 

 

 

 

Pri tem so se povezali z najboljšimi strokovnjaki na 

področju folkloristike, koreografije in etnokoreografije iz 

Srbije, Hrvaške, BiH ter Slovenije. Umetniški vodje in 

plesalci najboljših ansamblov so v prvem, od sicer petih 

predvidenih programskih sklopov, priredili skupno šolo 

folklornih plesov s področja Balkana. 

 

Tri Kubika Kulture - kulturna raznolikost bogati in povezuje 

 

 

V sodelovanju petih manjšinskih društev v Sloveniji so si zadali 

cilj, da bi ustvarili nekaj več, kot le običajnih pet celoletnih 

kulturnih druženj, ki jih podobna društva organizirajo pri nas. 

Zato so se povezali s ciljem, da poustvarijo novo piramido 

znanja, ki bo obogatila tako sodelujoče, kot tudi širši slovenski 

prostor. 

 

Škofja Loka je jeseni zopet zaživela, skupaj z Jesenicami, 

Postojno, Novim mestom ter Lendavo. V okviru projekta 'Tri 

kubika kulture' se je začela odvijati 'Velika jesenska šola 

folklore', ki združuje Bošnjake, Hrvate in Srbe v Sloveniji. 
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Preostali sklopi usposabljanj se bodo odvijali na 

področjih ponudbe manjšinskih kulturnih vsebin in 

ohranjanja manjšinske kulturne dediščine, grafične 

podobe, oglaševanja in vidnosti kulturnih dogodkov, 

promocije kulturnih dogodkov ter pridobivanjem 

sredstev v kulturi in kulturnem menedžmentu. 

 Okvirna višina sredstev: 74.100,00 EUR 

Več o projektu na naslednji povezavi.  
Razvili so kulturno - izobraževalni proces 'Tri Kubika Kulture' v 

vrednosti skoraj 80.000 evrov, ki ga sofinancirata Evropski 

socialni sklad ter Ministrstvo za kulturo RS. Izvaja ga HKUD 

Komušina v sodelovanju s partnerji: KŠDB Biser, SPD Nikola 

Tesla, HKU Novo mesto ter SKD Jovan Jovanović – Zmaj. 

 

 

 

 

 

Foto: arhiv upravičenca 

http://www.eu-skladi.si/
http://hkud-komusina.si/zagon-projekta-tri-kubika-kulture/
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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 in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije«: za projekt v vrednosti 10,6 milijona evrov bo Evropski socialni 

sklad prispeval 8,5 milijona evrov. 

Več na povezavi. 

»Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij«: za projekt  

v vrednosti 2 milijonov evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 1,6 milijona evrov oz. 80 odstotkov. 

Več na povezavi.  

»Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017–2022«: za projekt v 

vrednosti dobrih 480.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 390.000 evrov. 

Več na povezavi. 

»Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2016–2020«: za projekt v vrednosti dobrih 942.000 evrov bo Evropski socialni 

sklad prispeval 754.000 evrov oz. 80 odstotkov. 

Več na povezavi. 

»Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodnostno skupnost na 

Madžarskem«: za projekt v vrednosti 360.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 288.000 evrov oziroma 80 odstotkov. 

Več na povezavi. 

»Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni 

oskrbi«: za projekt v vrednosti 70.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 56.000 evrov oziroma 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-razvoj-in-vzpostavitev-celovitega-modela-socialne-aktivacije
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-spremljanje-kakovosti-vzgojno-izobrazevalnega-sistema
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-nadaljnje-poklicno-izobrazevanje-in-usposabljanje-v-letih-201720132022
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-promocijo-poklicnega-izobrazevanja
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-dvig-kakovosti-narodnostnega-solstva-za-madzarsko-narodno-skupnost-v-sloveniji-ter-slovensko-narodnostno-skupnost-na-madzarskem
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-pilotne-projekte-na-podrocju-dolgotrajne-oskrbe
http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 

 
 

www.eu-skladi.si 

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:  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.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
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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:  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:  11. 1. 2017 in 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: prvo odpiranje - 13. 1. 2017, drugo 

odpiranje - 15. 5. 2017, tretje odpiranje - 15. 5. 2018, 

četrto odpiranje - 15. 5. 2019  

Razpisna dokumentacija 

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


 

 

 

 

 

 

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 

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
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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 

Javni razpis »Podporno okolje za delovanje 

na področju kulture« 

Rok za prijavo: 6. 1. 2017 do 12:00 

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/
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-kulturo/javni-razpis-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-kulturo/javni-razpis-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1802


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

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: 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 »Pilotni/demonstracijski projekti 

- I. sklop: Pretvorba, distribucija in 

upravljanje energije« 

Rok za prijavo: 24. 2. 2017   

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila 

ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem 

kadrovskih štipendij 

Rok za prijavo: 23. 1. 2017 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis »Podporno okolje za delovanje 

na področju kulture« 

Rok za prijavo: 6. 1. 2017 do 12:00 

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.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://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-kulturo/javni-razpis-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/fina-eu-tocka/razpisi-2016/ministrstvo-za-kulturo/javni-razpis-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1802
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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 

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 

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=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


 

 

 

 

Obvestila – Dogodki 

Kdaj: 27. in 28. Januar 2017 

Kje: Gospodarsko razstavišče 

Več informacij na naslednji povezavi.  

Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev 
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Akreditacija sistema izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 

2014–2020 

 
Na podlagi evropskih uredb, mora vsaka država članica na področju evropske kohezijske politike pripraviti opis sistema 

upravljanja in nadzora. 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je o zaključku postopkov obvestila Evropsko komisijo, ki je izdala 

obvestilo o seznanitvi z dejstvom, da so postopki imenovanja v Sloveniji končani, s tem pa je lahko Slovenija na Evropsko 

komisijo poslala prve zahtevke za plačilo EU sredstev. To pomeni, da bo lahko država iz bruseljske blagajne začela povračati 

sredstva za projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi (v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega 

socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Pobude za zaposlovanje mladih), za katere je sredstva že založil nacionalni proračun. 

Več informacij na naslednji povezavi. 

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. 

 

Projekt Aktivirajmo in vključujemo – zborniki  

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. 

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. 

http://www.informativa.si/o-prireditvi/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/vlada-akreditirala-sistem-izvajanja-evropske-kohezijske-politike-201420132020
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
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
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/kohezijske-regije_karta_2016_splet.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si


 
 

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 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


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. 
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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/sources/docgener/panorama/pdf/mag59/mag59_en.pdf
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! 

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 
Slovenski regionalni dnevi – sklepi in predstavitve 

 
SKLEPI in PREDSTAVITVE Slovenskih regionalnih dnevov 2016 so dosegljive tukaj. 

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. 

 

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://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://rrs.zrc-sazu.si/MURSKASOBOTA2016/MURSKASOBOTA2016.aspx
mailto:eutocka.svrk@gov.si


 

Srečno v letu 2017! 


