
VLJUDNO VAS VABIMO NA STROKOVNI SEMINAR Z NASLOVOM

»PRIDOBIVANJE EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ 
STRUKTURNIH SKLADOV – KONKRETNI PRIMERI ZA FINANCIRANJE«

ki bo potekal v torek, 7. julij 2020, v Hotelu Slon, Slovenska ulica 34, 1000 Ljubljana. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 14. uri.

UVOD
Občine so danes pod stalnim finančnim pritiskom. S strani zakonodaje 
se določajo vedno nove in nove obveznosti, ki jih mora lokalna 
samouprava izvajati. Hkrati pa se ravno v obdobju priprave državnega 
proračuna kaže, kako nedorečeno je financiranje teh obveznosti, 
saj tudi ob dvigu povprečnine znesek še zdaleč ne zadošča za 
razvojno naravnanost občin. Tudi omejevanje zadolževanja, ki ima 
seveda svoj namen, ne spodbuja financiranja razvojnih aktivnosti 
občin. Tudi evropska sredstva, ki so namenjena širitvi delovanja 
lokalne samouprave, se v veliki meri krčijo. Že v finančni perspektivi 
2014 - 2020 je prišlo do pomembne omejitve, ko je bil dokaj velik 
del sredstev neposredno relociran na mestne občine. Spodbujalo 
se je mobilnost v večjih mestih, pa trajnostni razvoj in podobno. 

Manjše občine pri tem niso bile upravičene do sodelovanja, ampak 
so imele na razpolago druge mehanizme. Seveda pa je obseg teh 
sredstev prav tako omejen in glede na številne potrebe premajhen. 
Nova finančna perspektiva 2021 – 2027 pa prinaša še pomembnejše 
spremembe. V tem trenutku, ko pogajanja sicer še potekajo, je že 
jasno, da bo Slovenija kot celota upravičena do okvirno 9 % manj 
sredstev kot v preteklosti. To je posledica stopnje razvitosti države 
glede na povprečje EU.  Glede na podatke iz let 2015 – 2017 namreč 
Zahodna regija presega prag razvitih regij in s tem tvega drastično 
zmanjšanje sredstev, celo ranga 80 – 90 %. To npr. pomeni, da bi 
lahko celotna Zahodna regija namesto 800 mio EUR dobila samo še 
100 mio EUR.

1. SKLOP: Predstavitev evropske finančne perspektive 2021-2027
•  Priložnosti novega programskega obdobja 2021 - 2027
• Evropski strukturni skladi - kaj prinašajo?
• Programski dokumenti
• Centralizirani in decentralizirani programi
• Določitev vrste in velikosti organizacijei

2. SKLOP: Centralizirani razpisi
•  Aktualni in prihajajoči razpisi
• Financiranje čezmejnih in transnacionalnih projektov

3. SKLOP: Decentralizirani razpisi
•  Aktualni in prihajajoči razpisi
• Financiranje razvojnih in investicijskih projektov (tehnološka oprema, prostori)
• Financiranje mehkih vsebin (npr. izobraževanje)

4. SKLOP: Uspešna vloga projekta
•  Prepričljiva projektna vloga na 5 straneh
• Partnerstvo, inovativnost, trajnost

• Dodana vrednost, ki jo iščejo ocenjevalci
• Pozitivni sklep

5. SKLOP: Uspešno projektno vodenje
•  Obvladovanje izvajanja projekta
• Priprava zahtevkov in poročil
• Evalvacija projekta in rojstvo novih idej

RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK SEMINARJA

O PREDAVATELJU
Dr. Matej POŽARNIK je doktor znanosti s področja strojništva in magister znanosti s 
področja ekonomije in poslovnih ved. V letu 2006 je služboval v Službi vlade za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, kjer je kot direktor Urada za kohezijsko politiko 
odgovarjal za celotno kohezijsko politiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi za 
pripravo vseh dokumentov, ki služijo za pravno podlago pri črpanju EU sredstev v obdobju 
nove finančne perspektive 2007 – 2013. Od začetka leta 2007 je direktor zasebnega 
podjetja ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o., ki se 
ukvarja predvsem s poslovnim in podjetniškim svetovanjem na področju pridobivanja 
evropskih sredstev.

VSEBINE BODO PRILAGOJENE GLEDE NA KORONA KRIZO.

PROGRAM

tel: 01/42 55 220             
faks: 01/42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si  Dalmatinova ulica 3, 1000 LJUBLJANA

Slovenija v obdobju 2021-2027 predvideva razpolaganje s skoraj 3,1 milijarde evrov 
kohezijskih sredstev, kar je 9 % upad v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim 
okvirom, vendar pa so pogajanja o končni višini še v teku. Ob tem je pomemben 
podatek, da je prišlo na ravni EU do 10 % znižanja kohezijskih sredstev. Komisija 
sicer v predlogu ohranja tri kategorije razvitosti regij: - manj razvite, ki dosegajo 
75 % povprečja EU glede na BDP na prebivalca; - prehodne, ki dosegajo od 75 do 
100 % povprečja BDP na prebivalca in - razvite, ki presegajo 100 % povprečja 
BDP na prebivalca. Za Slovenijo je ključno, da je padec sredstev čim manjši, poleg 
tega pa je pomembno, da ohrani zmožnost financiranja strukturne transformacije 
regij po vsej Sloveniji, čeprav Zahodna Slovenija dosega povprečno razvitost Unije 
in se obdobje prehodne regije zanjo izteka. Komisija je za obdobje 2021-2027 
določila tudi nižje meje za sofinanciranje, tako je zgornja meja sofinanciranja pri 
manj razvitih regijah 70 %, pri regijah v prehodu pa 55 % (razvitejše regije so 
upravičene do 40 % sofinanciranja). Medtem ko slovenska vzhodna kohezijska 
regija praktično pri vsakem izidu pogajanj ostaja med prehodnimi, pa je zahodna 

regija precej bolj odvisna od poteka pogajanj. Glede na izhodiščne statistične 
podatke namreč lahko pade tako med prehodne kot tudi med razvite regije. V 
primeru, da pade med razvite regije, pa je to pomemben finančni udarec. Poleg 
9 % znižanja na nacionalni ravni je namreč za razvite regije pričakovana precej 
nižja stopnja tako alociranih sredstev kot tudi stopenj financiranja, skupaj  pa po 
prvih ocenah to lahko pomeni kar 90 % manj sredstev iz kohezijskih skladov. Tak 
padec je seveda ogromen in pomeni povsem nov način pridobivanja sredstev za 
vse potencialne upravičence.
Posebej lahko med centraliziranimi programi izpostavimo program LIFE, ki 
pomeni enega najpomembnejših finančnih virov za zagotavljanje trajnostnega 
razvoja za občine. Ta finančni inštrument upravlja in financira Evropska komisija. 
LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na 
področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim 
spremembam. Najnižja in najvišja vrednost projektov nista določeni, povprečna 
vrednost odobrenih projektov pa se giblje med 1 – 5 milijoni evrov.

CILJI SEMINARJA



predstavnikom občin, javnih zavodov, ki se prijavljajo na razpise EU, predstavnikom iz podjetij, ki se prijavljajo na razpise EU, regionalnim razvojnim 
agencijam in pisarnam, svetovalnim podjetjem, podjetniškim centrum, predstavnikom različnih strokovnih organizacij in institucij, predstavnikom 
nevladnih organizacij in poslovnih združenj, vsem, ki se bodo aktivno ukvarjali s pisanjem raziskovalno-razvojnih projektov.

  Za seminar znaša 210,00 EUR + 22% DDV.
  Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 29. junija 2020 znaša 

kotizacija 190,00 EUR+ 22% DDV.

V Kotizacijo je všteto: zbornik predavanj in postrežba v času seminarja.

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:
- 2 udeleženci ali več je možen po dogovoru dodaten popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001 7521 651 
odprt pri Delavski hranilnici. 

Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v 
skladu s predpisi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

KOTIZACIJA

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 na naslov:  Agencija za kadre,  
Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

 po telefonu:  01/42 55 220
 po telefaksu:  01/42 55 221
 preko e-maila:   marketing@agencijazakadre.si, 

agencijazakadre@siol.net 

Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne 
informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

 Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. 
 Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni pred 

izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% znesek 
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave, kotizacij ne 
vračamo oz. jih zaračunamo.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

»PRIDOBIVANJE EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ STRUKTURNIH 
SKLADOV – KONKRETNI PRIMERI ZA FINANCIRANJE«

ki bo potekal v torek, 7. julij 2020, v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 14. uri.

P R I J A V N I C A  N A  S E M I N A R

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail): 

1. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

2. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

3. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

4. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

5. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

NAZIV PLAČNIKA: _____________________________________________________________________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV da     ne
(ustrezno obkrožite)

ID za DDV plačnika: ______________________________________ davčna številka:  ______________________________________
(v kolikor ste davčni zavezanec)     (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _____________________________________________  BIC BANKE: _________________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________    FAKS: _________________________    e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221
e-mail: marketing@agencijazakadre.si
TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici. 

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih?  DA                NE

Datum: ______________________________        Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________


