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 na novo dodani razpisi glede na predhodni info paket so označeni z zvezdico 

 spremenjeni oz. dopolnjeni razpisi glede na predhodni info paket so označeni s kroglico 

 razpisi, na katere bi lahko prijavili projekte, ki bi prispevali k t.i. “zelenemu turizmu” 

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev predstavlja povzetek uradnih 

razpisov in je kot tak informativne narave. Pred pripravo prijavne dokumentacije pridobite 

celoten tekst razpisa in prijavno dokumentacijo pri viru, ki je naveden v seznamu.
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11  RRAAZZPPIISSII  zzaa  nneeppoovvrraattnnaa  ssrreeddssttvvaa,,  oobbjjaavvlljjeennii  vv  SSlloovveenniijjii  
 

 

11..11  DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  kkrreeddiittoovv  iinn  ggaarraanncciijj  zzaa  MMSSPP  vv  ookkvviirruu  RRGGSS  zzaa  

PPooddrraavvjjee  

 

Izdajatelj: Mariborska razvojna agencija 

Status: aktiven Datum objave: 14.3.2016 Rok prijave: 

- rok za prijavo na razpis kreditov in garancij 

pa je 16.4.2018 do 14. ure oziroma do porabe 

sredstev 

Vir objave: http://www.mra.si/garancijska_shema/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, 

ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z bankami. 

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Podravski regiji, zmanjševanje 

stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, 

olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 

zahtev za zavarovanje kreditov, idr. 

 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične 

regije Podravje. Statistična regija obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, 

Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, 

Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, 

Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, 

Mestna občina Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob 

Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, 

Žetale. 
 

Rok za prijavo je od naslednjega dneva po objavi razpisa v Uradnem listu RS do 16.4.2018 do 

14.ure oziroma do porabe sredstev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.263.812,50 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR. 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež 

podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju in so registri¬rani po 

Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami) ali po Zakonu o 

zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status 

socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 s 

spremembami) in izpolnjujejo druge razpisne pogoje. 

http://www.mra.si/garancijska_shema/
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11..22    DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  kkrreeddiittoovv  iinn  ggaarraanncciijj  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  

ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  KKoorroošškkii  rreeggiijjii  

 

Izdajatelj: RRA Koroška 

Status: aktiven Datum objave: 11.3.2016 Rok prijave: 

- od 22.4.2016 do 14.ure oz. do porabe 

sredstev 

Vir objave: http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2016/03/76-Drugi-javni-razpis-kreditov-in-garancij-

za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS KOROŠKA) za 

bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim 

skladom in poslovnimi bankami: ABANKA d.d., Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., 

Hranilnica LON d.d., Nova KBM d.d., Banka Koper d.d. ter NLB d.d. 

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za 

zavarovanje kreditov, idr.. 

 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične 

regije Koroška. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, 

Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, 

Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 1.910.473,50 EUR in je razpisan na podlagi 

dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave tega 

razpisa znaša 955.236,75 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR. 

Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € 

oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 € v 

kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v 

upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremem¬bami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 

97/09 s spremembami). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega 

podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in izpolnjujejo 

druge pogoje. 

 

http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2016/03/76-Drugi-javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji
http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2016/03/76-Drugi-javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji
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11..33  JJaavvnnii  rraazzppiiss  kkrreeddiittoovv  iinn  ggaarraanncciijj  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  

ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  SSaavviinnjjsskkee  rreeggiijjee  

 

 
Izdajatelj: Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. 

Status: aktiven Datum objave: 18.9.2015 Rok prijave: 

- Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 

do 15.5.2018. 

Vir objave: http://www.rasr.si/si/razpisi  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Savinjske regije za bančne kredite, ki jih 

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami. 

 

Cilj javnega razpisa - Regijske garancijske sheme so: 

-      olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 

zahtev za zavarovanje kreditov, idr.. 

-      pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, 

-      povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, 

-      zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 

-      vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva. 

 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Savinjske 

statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: 

Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, 

Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, 

Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, 

Vransko, Zreče, Žalec. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Savinjske regije znaša 1.400.000 EUR in je razpisan na podlagi 

dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 

700.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, 

Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 

EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR 

v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki 

ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju 

in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – 

UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-

311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) oziroma po Zakonu o zadrugah 

(Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega 

podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), ki ustrezajo 

predhodnim določbam tega odstavka. 

 

http://www.rasr.si/si/razpisi
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11..44  JJaavvnnii  rraazzppiiss  kkrreeddiittoovv  iinn  ggaarraanncciijj  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  

ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  rreeggiijjii  JJVV  SSlloovveenniijjaa  

 

 
Izdajatelj: Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Status: aktiven Datum objave: 18.9.2015 Rok prijave: 

- Rok za prijavo je odprt od 18.9.2015 od 8. ure 

dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje 

do 4.4.2018 do 14. ure. 

Vir objave: http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/679/-Javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-

v-okviru-regijske-garancijske-s.aspx  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija za bančne kredite, ki jih 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. razpisuje v sodelovanju z bankami. 

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti 

podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regiji JV Slovenija, zmanjševanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa 

mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje 

kreditov, idr. 

 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije 

JV Slovenija (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: 

Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-

Trebelno, MO Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, 

Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, in Žužemberk. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS JVSLO znaša 1.400.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne 

finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 700.000 

EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, 

vendar največ 20% kredita na osnovi garancije po tem razpisu. 

Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € 

oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 € v 

kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki 

ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju 

in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – 

UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-

311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) oziroma po Zakonu o zadrugah 

(Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega 

podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo 

predhodnim določbam tega odstavka. 

 

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/679/-Javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-regijske-garancijske-s.aspx
http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/679/-Javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-regijske-garancijske-s.aspx
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11..55    JJaavvnnii  rraazzppiiss  kkrreeddiittoovv  iinn  ggaarraanncciijj  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  

ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggrraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  GGoorreennjjsskkii  rreeggiijjii  

 

 
Izdajatelj: Regionalna razvojna agencija BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj 

Status: aktiven Datum objave: 18.9.2015 Rok prijave: 

- Rok za prijavo je odprt od 9.10.2015 dalje do 

porabe sredstev oziroma najpozneje do 

16.5.2018 

Vir objave: http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=1561  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji za bančne kredite, ki jih 

izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisni dokumentaciji opredeljenimi bankami. 

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti 

podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa 

mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje 

kreditov idr. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.200.000 EUR in je razpisan na podlagi 

dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 

600.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki 

ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju 

in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – 

UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-

I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni 

list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja 

pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim 

določbam tega odstavka. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na 

območju občin statistične regije Gorenjska. Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, 

Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, 

Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica. 

 

http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=1561
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11..66  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliimm  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiimm  

ppooddjjeettjjeemm  vv  rreeggiijjii  PPoossaavvjjee  zz  ggaarraanncciijjaammii  RRGGSS  PPoossaavvjjee  

 

 
Izdajatelj: RRA Posavje 

Status: aktiven Datum objave: 30.10.2015 Rok prijave: 

- do porabe sredstev oz. do datuma zaprtja 

razpisa, ki je 15.6.2018. 

Vir objave: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-2.html  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje (v 

nadaljevanju RGS Posavje) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami NLB 

d.d., Banko Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d.. Izvajalec sheme je Regionalna razvojna agencija 

Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško. 

 

Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, 

vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in 

srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za 

zavarovanje kreditov na območju regije Posavje. 

 

Krediti z garancijo RGS Posavje se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od dneva objave 

javnega razpisa v Uradnem listu RS št. 81 z dne 30.10.2015  do 15.10.2018. Strošek nastane s 

sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja. Garancije RGS Posavje se izdajo najkasneje do 15.7.2018. 

Črpanje mora upravičenec izvesti najkasneje v roku treh (3) mesecev od sklenitve pogodbe oziroma do 

15.10.2015. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega (1) leta od datuma sklepa o odobritvi 

garancije, najkasneje do 15.7.2019. 

 

Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. 

 

Krediti z garancijami se dodeljujejo za sledeče namene: 

a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezane z: 

- vzpostavitvijo nove poslovne enote, 

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 

- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem 

območju prej ni proizvajala ali 

- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.  

b) za obratna sredstva v povezavi z investicijo. 

 

Projekt mora biti vnaprej časovno opredeljen z začetkom in zaključkom projekta. Projekt se mora 

izvajati na lokaciji opredeljeni v eni izmed občin regije Posavje 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial je 1.600.000,00 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge 

Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Državna pomoč se po tem razpisu dodeljuje po shemi »de minimis« s št. priglasitve:  M001-5940117-

2014. 

 

Za kredite bo lahko RGS Posavje dodeljevala garancije v višini do 50% glavnice kredita vključno s 

pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancija ne sme 

presegati 75.000,00 EUR. Najvišji znesek vseh izdanih odprtih garancij na posameznega upravičenca 

je 120.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo 

• mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču,  

• samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oz. fizične osebe, ki opravljajo 

dejavnost vpisano v drug ustrezen register, 

• zadruge,  

https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-2.html
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ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge 

registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah.  

 

Vlagatelji morajo biti člani RGS Posavje ter opravljati dejavnost na območju občin Bistrica ob Sotli, 

Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. 
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11..77  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliihh  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiihh  

ppooddjjeettiijj  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  GGoorriišškkii  rreeggiijjii  

 

Izdajatelj: Razvojna agencija ROD Ajdovščina 

Status: aktiven Datum objave: 27.11.2015 Rok prijave: do porabe sredstev oziroma 

najpozneje do 16.5.2018 

Vir objave: http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji (RGS Goriške regije) za 

bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: 

 

 
 

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, primere 

izračuna EOM glede na višino in ročnost kredita in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v 

prilogi razpisne dokumentacije – Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške regije. 

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Goriški regiji, zmanjševanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za 

zavarovanje kreditov idr. 

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za: 

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z: 

- vzpostavitvijo nove poslovne enote, 

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 

- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem 

območju prej ni proizvajala ali 

- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, 

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije znaša 1.600.000,00 EUR in je razpisan na podlagi 

dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v 

višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z 

garancijami je 3.200.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR. Vlaganja v obratna sredstva lahko 

znašajo največ 20 % odobrenega kredita in morajo biti povezana z investicijo. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin 

statistične regije Goriška (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje 

občine: Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova 

Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava. 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v 

upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 

33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) 

ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Za 

opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 

17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV. 

http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146
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11..88    JJaavvnnii  rraazzppiiss  PPrrooggrraammaa  ssooddeelloovvaannjjaa  IInntteerrrreegg  VV--AA  SSlloovveenniijjaa--AAvvssttrriijjaa  

zzaa  oobbddoobbjjee  22001144--22002200  

 

Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Status: aktiven Datum objave: 18.12.2015 Rok prijave: Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma 

objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo 

sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od 

objave razpisa naprej. 

Naslednji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na spletni 

strani programa www.si-at.eu vsaj dva meseca pred postavljenim 

rokom 

Vir objave: http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Program sodelovanja Interreg SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 

v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje 

projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: 

ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj 

sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane 

naravne pogoje ter priložnosti. 

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim 

osem in ustreznim specifičnim ciljem: 

 

Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij 

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje 

povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem. 

1. specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim 

sodelovanjem med relevantnimi deležniki. 

2. specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju. 

3. specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v 

programskem območju. 

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine. 

Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. 

Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in 

učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti 

zraka. 

Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov. 

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava 

Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja 

med državljani in institucijami. 

1. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, 

zdravja in socialne kohezije. 

2. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne 

regije. 

 

Programsko območje programa sodelovanja Interreg SI-AT obsega naslednje teritorialne enote na 

ravni NUTS 3: 

- v Republiki Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, 

Goriška in Zasavska 

- v Republiki Avstriji: Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, 

Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

44.988.355 EUR;  

Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij (15.023.809 EUR) 

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (17.564.263 EUR) 

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava (12.400.283 

http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_13oktober2016_SLOsto.doc  14/60 

EUR). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša 

sofinanciranje iz sredstev ESRR do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % pa je 

treba zagotoviti iz drugih virov.  

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 

EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3 mio. EUR sredstev ESRR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V programu sodelovanja Interreg SI-AT so do sodelovanja upravičeni: 

Prednostna os 1 (prednostna naložba 1b): 

 Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni 

parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem). 

 Podjetja (vključno z MSP). 

 Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP). 

 Turistične institucije, zveze in agencije. 

 Raziskovalne institucije. 

 Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno 

usmerjene srednje šole. 

 Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje. 

 Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese 

zaposlenih/delodajalcev. 

 Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti. 

 Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže. 

Prednostna os 2 (prednostna naložba 6c): 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, 

javni zavodi in službe). 

 Institucije, organizacije, združenja in nevladne organizacije na področju varstva in ohranjanja 

narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, kulture in turizma. 

Prednostna os 2 (prednostna naložba 6f): 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, 

javni zavodi in službe). 

 Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in 

preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja in druge raziskovalne organizacije. 

 Združenja in nevladne organizacije na področju varstva voda in narave, biotske in geološke 

raznovrstnosti ter okolja. 

Prednostna os 3 (prednostna naložba 11b): 

 Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti. 

 Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje 

(npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje institucije in organizacije na področju 

obvladovanja tveganj, zdravja, energije, kvalifikacij, in trga dela, nevladne organizacije in 

združenja socialno izključenih, združenja za otroke itd.). 
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11..99  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreeddlloožžiitteevv  pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

IInntteerrrreegg  VV--AA  SSlloovveenniijjaa--MMaaddžžaarrsskkaa  

 

Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Status: aktiven Datum objave: 18.12.2015 Rok prijave: Prijavitelji lahko svoje vloge predložijo kadar koli od 

datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so 

na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo  

neprekinjeno od objave javnega razpisa. 

Tretji rok za oddajo projektnih vlog bo v začetku leta 2017. 

Vir objave: http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska se financira iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet 

tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k splošnemu 

cilju programa, ki je:  

 na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim 

izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne 

regije, ter na drugi strani vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo 

skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja. 

 

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim 

osem in ustreznim specifičnim ciljem: 

Prednostna os 1: Privlačna regija 

Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine 

 Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne 

turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne 

dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se 

povezujejo s turističnimi magneti. 

 

Prednostna os 2: Regija sodelovanja 

Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter 

učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med 

prebivalci in institucijami. 

 Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v 

čezmejnih odnosih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

13.295.015,00 EUR  

- Privlačna regija: 10.000.000,00 EUR;  

- Regija sodelovanja: 3.295.015,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša 

sofinanciranje iz sredstev ESRR največ 85 % skupnih upravičenih stroškov; vsaj 15 % sredstev je 

treba zagotoviti iz drugih virov. 

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 

50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 

2.000.000,00 EUR za prednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje naslednje teritorialne enote 

na ravni NUTS 3: 

- v Republiki Sloveniji: regiji Pomurje in Podravje, 

- na Madžarskem: županiji Zala in Vas. 

 

sklopu programa Interreg SI-HU so upravičeni prijavitelji: 

Prednostna os 1 (prednostna naložba 6c): 

- Lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije, kot na 

primer uprave nacionalnih/naravnih parkov, organi za upravljanje z gozdovi, kulturne institucije, 

muzeji, lokalne akcijske skupine, organizacije, ki so kompetentne na področju transporta itd.; 

http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
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- Podjetja v državni lasti; 

- Nevladne organizacije, neprofitne organizacije (vključno s pravnimi osebami, ki so ustanovljene v 

skladu z zasebnim pravom in imajo neprofitni status ter namen delovanja), turistična društva, 

organizacije za upravljanje turističnih destinacij; 

- Cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem; 

- Zbornice in strokovna združenja; 

- EZTS. 

Prednostna os 2 (prednostna naložba 11b): 

- Lokalne, regionalne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije; 

- Nevladne organizacije; 

- Izobraževalne ustanove, vključno z rehabilitacijskimi centri; 

- Zdravstvene ustanove, ponudniki socialnih storitev; 

- Uradi za zaposlovanje, različne oblike strokovnih zbornic; 

- Kulturne institucije in organizacije; 

- Akterji na področju preprečevanja tveganj in obvladovanja izrednih razmer; 

- EZTS. 
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11..1100  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  zzaa  mmiikkrroo,,  

mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  

OObbaallnnoo  kkrraašškkii  rreeggiijjii  

 

 

Izdajatelj: Regionalni razvojni center Koper 

Status: aktiven Datum objave: 21.12.2015 Rok prijave:  

 16.5.2018 oz. do porabe sredstev 

Vir objave: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji za bančne kredite, 

ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami. 

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Obalno kraški regiji, zmanjševanje 

stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, 

olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 

zahtev za zavarovanje kreditov idr. 

 

Obrestna mera: 

 

- Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,48 % 

- Banka Sparkasse d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,40 % 

- Abanka d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,42 % 

- Delavska hranilnica d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 1,95 % 

 

Odplačilna doba kredita: doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16.7. 

2025, moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.200.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v 

upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 

33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) 

ali po Zakonu o zadru¬gah (Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna 

podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list 

RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.  

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekte na območju občin 

statistične regije Obalno kraška. Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Ankaran, 

Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna občina Koper, 

Občina Piran in Občina Sežana. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf
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11..1111  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliimm  iinn  ssrreeddnnjjee  

vveelliikkiimm  ppooddjjeettjjeemm  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  PPrriimmoorrsskkoo--

nnoottrraannjjsskkii  rreeggiijjii  

 

 

Izdajatelj: RRA Zeleni kras, d.o.o. 

Status: aktiven Datum objave: 21.12.2015 Rok prijave:  

Razpis je odprt do 16.6.2018 oziroma do porabe sredstev. 

Vir objave: http://www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-garancijska-shema-primorsko-

notranjske-regije/javni-razpisi  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski 

regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami. 

 

Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov 

in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju Primorsko-notranjske regije. 

 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial je 1.600.000 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne  finančne vloge 

Slovenskega regionalnega razvojnega sklada v višini 800.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 

4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo: 

– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču,  

– samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register,  

– zadruge, ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v Primorsko-notranjski regiji in 

so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o 

zadrugah. Vlagatelji morajo opravljati dejavnost na območju občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, 

Cerknica, Bloke in Loška dolina. 

 

http://www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-garancijska-shema-primorsko-notranjske-regije/javni-razpisi
http://www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-garancijska-shema-primorsko-notranjske-regije/javni-razpisi
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11..1122  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  pprrooggrraamm  FFuullbbrriigghhtt  zzaa  lleettoo  22001177  ((220099..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 24.12.2015 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28.9.2018 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-

2017-209-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških 

državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

200.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: 

• sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred; 

mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije 

 

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo: 

 sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec 

gostovanja in 

 štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 

1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za 

gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2017-209-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2017-209-jr/
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11..1133  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  ddrržžaavvlljjaannoovv  UUkkrraajjiinnee  vv  SSlloovveenniijjii  nnaa  

ppooddllaaggii  rraazzvvoojjnniihh  ddooggoovvoorroovv  vv  lleettuu  22001155  ((119966..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 17.12.2015 Rok prijave:  

 Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave 

in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do 

porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to 

nastopi prej. 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-

ukrajine-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-let-1/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s 

področja ekonomije ali prava na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji 

največ trem vlagateljem, državljanom Ukrajine, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se 

dodeli: 

• 3 štipendije za magistrski študij ali 

• 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali 

• 2 štipendiji za doktorski študij.   

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

100.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se dodeli za: 

- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in 

- življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Štipendije so namenjene državljanom Ukrajine za podiplomski študij v Sloveniji. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-ukrajine-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-let-1/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-ukrajine-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-let-1/
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11..1144  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  zz  ooddoobbrreenniimmii  eevvrrooppsskkiimmii  

ssrreeddssttvvii  zzaa  lleettoo  22001166  ––  PPFF  22001166  
 

 

Izdajatelj: Slovenski regionalni razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 11.3.2016 Rok prijave:  

 oddaja vlog od ponedeljka, 11.4.2016 dalje  

 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 

15.11.2016 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 

2016 – PF 2016 (v nadaljevanju: javni razpis) je dodeljevanje posojil za pred-financiranje 

projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za 

evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o 

sofinanciranju.  

 

Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih 

obdobij 2007-2013 in 2014-2020. 

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in 

posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje 

enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike 

Slovenije. 

 

Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju 

odobrenega projekta. 

Predmet prijave na javni razpis je lahko tudi projekt, s katerim je vlagatelj v zadnjih 2 letih že 

kandidiral na javnih razpisih Sklada, vendar prijavlja na ta razpis novo zaključeno fazo projekta. 

 

 

Višina posojila (v EUR)  Obrestna mera 

min. 5.000,00                       veljavna referenčna obr.m. za izračun državnih pomoči + 1,00 % letno 

max. 100.000,00   

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 2.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko 

250.000,00 EUR. 

Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini 

do 80% pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 

EUR. 

Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo 

izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 

Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali 

samoupravna narodna skupnost, kot so:  

 raziskovalne in razvojne ustanove,  

 ustanove za izobraževanje in usposabljanje,  

 ustanove zdravstvenega varstva, 

 ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,  

 lokalne in regionalne razvojne agencije,  

 lokalne akcijske skupine, itd.,  

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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 nevladne organizacije, kot so:  

 združenja, 

 fundacije,  

 zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske...),  

 društva, itd., 

  

3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, 

4. pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, 

kot so:  

 socialna podjetja, 

 lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot: 

 podjetja,  

 lokalne turistične organizacije,  

 organizacije za usposabljanje, itd, 

5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo 

država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja, 

6. samoupravne narodne skupnosti. 
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11..1155    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjee  

vveelliikkaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  ZZaassaavvjjuu  
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja 

Status: aktiven Datum objave: 1.4.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev, najkasneje do 19.4.2018 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Zasavje za ugodne bančne kredite, ki jih 

izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije. 

 

Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Zasavje. 

Statistična regija obsega naslednje občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih sredstev na upravičenem območju je 1.000.000 EUR. Predviden multiplikator je 

4. Skupen garancijski potencial  RGS Zasavje znaša 2.000.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, 

 garancija znaša največ 50% odobrenega kredita,  

 najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega upravičenca je 120.000 EUR, 

 doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 19.03.2025, 

 moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v 

upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-1-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 

33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) 

ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, 

ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 

20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka. 

 

 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo
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11..1166  JJaavvnnii  rraazzppiisszzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjee  

vveelliikkaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmeevv  PPoommuurrjjuu  
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja 

Status: aktiven Datum objave: 1.4.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev, najkasneje do 19.4.2018 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet  razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Pomurje (RGS Pomurje) za ugodne 

bančne  kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne 

dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje. 

 

Razpis  je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje 

(v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Apače, Beltinci, 

Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, 

Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, 

Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in 

Veržej. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih sredstev na upravičenem območju je 1.200.000 EUR. Predviden multiplikator je 

4. Skupen garancijski potencial  RGS Pomurje znaša 2.400.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, 

 garancija znaša največ 50% odobrenega kredita,  

 najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega upravičenca je 120.000 EUR, 

 doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 19.03.2025, 

 moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita, 

 vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS v višini 50% odobrenega kredita ter z drugimi 

oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in vlagatelja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v 

upravičenem območju in so na dan oddaje  vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-1-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 

33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-

311/11-16 in 82/2013) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju : 

upravičeni vlagateljii). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega 

podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011) in ustrezajo 

predhodnim določbam  tega odstavka. 

 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo
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11..1177  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  ppoossoojjiill  kkmmeettiijjsskkiimm  iinn  ggoozzddaarrsskkiimm  

pprroojjeekkttoomm  ––  AA  22001166  
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja 

Status: aktiven Datum objave: 1.4.2016 Rok prijave:  

 do porabe razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 

15.11.2016. 

 Oddaja vlog: od 3.5.2016 dalje 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, 

gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene: 

- A1 - projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,  

- A2 - projekti kmetijske predelave in trženja, 

- A3 - projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in 

trženje gozdarskih proizvodov). 

 

Namen razpisa je spodbujanje začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, 

vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja ter gozdarstva. 

 

Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z vidika 

izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov, ohranjanja in 

izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.   

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 1.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Sklop 1 po pravilih državnih pomoči; Obrestna mera: 3 - mes. Euribor + pribitek od 0,5 % do 1,0 % 

letno. 

Sklop 2 izven pravilih državnih pomoči; Obrestna mera: ROM + pribitek od 0,1 % do 0,5 % letno. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji so lahko kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list 

RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so vpisana v evidenco kmetijskih 

gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko 

organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali 

samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja 

kmetijstva oz. gozdarstva na območju Republike Slovenije.   

 

Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja. 

 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_13oktober2016_SLOsto.doc  26/60 

 

11..1188  KKrreeddiittii  iizz  PPoossoojjiillnneeggaa  sskkllaaddaa  zzaa  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkaa  ppooddjjeettjjaa  ((MMSSPP))  

––  SSIIDD  bbaannkkaa  
 

Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 4.2.2016 Rok prijave:  

 Po programih 

Vir objave: http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-sklada-za-

mala-in-srednje-velika-podjetja-MSP  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP  za kredite 

v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR, 

 Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP za kredite v 

vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR, 

 Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP, 

 Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v 

MSP, 

 Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja 

MSP, 

 Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega 

utrjevanja MSP. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Po programih. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Po programih. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je 

ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 

izpolnjuje naslednje pogoje: 

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP; 

(b) ni podjetje v težavah; 

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih 

obveznosti iz naslova obveznih dajatev; 

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je 

pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, 

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih); 

(f) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi 

izkazi za dve polni poslovni leti; 

(g) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih 

računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES, 

(h) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih. 

 

http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-sklada-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-MSP
http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-sklada-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-MSP
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/25022016_Program%20MSP_mikro%20.pdf?ver=2016-02-25-150906-583
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/25022016_Program%20MSP_mikro%20.pdf?ver=2016-02-25-150906-583
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/MSP_22_2_2016.pdf?ver=2016-02-22-142356-913
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/MSP_22_2_2016.pdf?ver=2016-02-22-142356-913
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/2016_mspNZ_Program.pdf?ver=2016-02-02-103359-130
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/2016_mspRRI_Program.pdf?ver=2016-02-02-103426-190
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/2016_mspRRI_Program.pdf?ver=2016-02-02-103426-190
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_NKU_Program.pdf?ver=2016-03-08-084304-123
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_NKU_Program.pdf?ver=2016-03-08-084304-123
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_PKU_Program.pdf?ver=2016-03-08-084304-280
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_PKU_Program.pdf?ver=2016-03-08-084304-280
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11..1199  FFiinnaanncciirraannjjee  tteehhnnoolloošškkoo--rraazzvvoojjnniihh  pprroojjeekkttoovv  ––  SSIIDD  bbaannkkaa  
 

Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 4.2.2016 Rok prijave:  

 Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2016. Rok za 

oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2016. 

Vir objave: http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Financiranje-tehnolosko-razvojnih-

projektov  

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/2016_krediti_RRI/2016_RRI_Program.pdf

?ver=2016-02-02-103609-427  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Kredit lahko pridobijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so 

ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po zakonu o gospodarskih družbah ter ki s ciljem 

uvajanja novih produktov na trg ali uvajanja novih rešitev v podjetju ali vstopa na nove trge 

izvajajo: 

 

 raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer industrijske raziskave oz. eksperimentalni razvoj, ali 

 naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva za udejanjenje rezultatov lastne 

raziskovalno-razvojne dejavnosti, in sicer povečanje raznovrstnosti proizvodnje in/ali bistvene 

spremembe v celotnem proizvodnem procesu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Obseg sredstev programa SID banke znaša 55.180.558,33 EUR, od tega 1/3 sredstev zagotavlja 

MGRT, 2/3 sredstev pa SID banka, ki je del sredstev v ta namen pridobila z zadolžitvijo pri EIB. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek kredita znaša 200.000,00 EUR na projekt, najvišji znesek kredita pa 18.750.000,00 

EUR na projekt. 

Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj štiri leta in največ sedem 

let, v nobenem primeru pa ne dlje od 15. 12. 2023. 

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni 

EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete 

kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je 

ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 

izpolnjuje naslednje pogoje: 

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP; 

(b) ni podjetje v težavah; 

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih 

obveznosti iz naslova obveznih dajatev; 

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je 

pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, 

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih); 

(f) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi 

izkazi za dve polni poslovni leti; 

(g) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih 

računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES, 

(h) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih. 

 

http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/2016_krediti_RRI/2016_RRI_Program.pdf?ver=2016-02-02-103609-427
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016_KREDITI/2016_krediti_RRI/2016_RRI_Program.pdf?ver=2016-02-02-103609-427
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11..2200    JJaavvnnii  rraazzppiiss  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliimm  iinn  ssrreeddnnjjee  

vveelliikkiimm  ppooddjjeettjjeemm  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  

OOssrreeddnnjjeesslloovveennsskkii  rreeggiijjii  
 

Izdajatelj: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Status: aktiven Datum objave: 8.4.2016 Rok prijave:  

 od dneva objave do porabe sredstev oziroma najpozneje do 

15.5.2018. 

Vir objave: http://www.rralur.si/sl/projekti/javni-razpis-za-dodeljevanje-garanciji-za-ban-ne-kredite-v-

osrednjeslovenski-regiji  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji za bančne 

kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami. 

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Osrednjeslovenski regiji, 

zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega 

gospodarstva ter olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z 

zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. 

 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične 

regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, 

Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna 

Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, 

Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.200.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Iz garancijskega sklada v katerem je 600.000 EUR se bodo izdajale garancije v višini 50 % 

vrednosti kredita, preostalo polovico kredita pa zavaruje banka po svojih pogojih. Najvišji znesek 

kredita je lahko do 150.000 EUR, najvišji znesek odprtih garanciji na upravičenca pa do 120.000 

EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v 

upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali 

po Zakonu o zadrugah, oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen 

register. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila 

po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka. 

 

http://www.rralur.si/sl/projekti/javni-razpis-za-dodeljevanje-garanciji-za-ban-ne-kredite-v-osrednjeslovenski-regiji
http://www.rralur.si/sl/projekti/javni-razpis-za-dodeljevanje-garanciji-za-ban-ne-kredite-v-osrednjeslovenski-regiji
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11..2211  RRaazzppiiss  ggaarraanncciijj  iinn  ppoossoojjiill  iizz  GGaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  zzaa  DDoolleennjjsskkoo  zzaa  lleettoo  

22001166  
 

 

Izdajatelj: Razvojni center Novo mesto 

Status: aktiven Datum objave: 22.4.2016 Rok prijave:  

 do 31.03.2017 

Vir objave: http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/741/-Razpis-garancij-in-posojil-iz-

Garancijske-sheme-za-Dolenjsko-za-leto-2016.aspx  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD 

za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v 

sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški 

potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, 

Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB 

d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank d.d., Delavska hranilnica d.d. in Hranilnica LON d.d. 

 

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno 

uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje 

financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD 

predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja1, ki nimajo zadostnih jamstev za 

zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov 

investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in 

možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

RC NM v letu 2016 razpisuje: 

 dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 4.514.700,00 EUR 

 garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 2.257.350,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Posojilo lahko krije do največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora 

upravičenec zagotoviti lastna sredstva. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 

gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 

posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, zadruge, zavodi 

in društva in ki imajo sedež dejavnosti (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega člena 

tega razpisa) na območju občin, navedenih v tabeli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju 

upravičenci). 

V okvir podjetja po tem razpisu sodijo upravičenci, ki nimajo več kot 50 zaposlenih, pa tudi 

samozaposleni (nosilec dejavnosti pri s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). 

 

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/741/-Razpis-garancij-in-posojil-iz-Garancijske-sheme-za-Dolenjsko-za-leto-2016.aspx
http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/741/-Razpis-garancij-in-posojil-iz-Garancijske-sheme-za-Dolenjsko-za-leto-2016.aspx
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11..2222    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  rraazzvvoojjaa  nnoovviihh  iinn  iinnoovvaattiivvnniihh  pprroodduukkttoovv  

tteerr  ssttoorriitteevv  ttuurriissttiiččnneeggaa  ggoossppooddaarrssttvvaa  ((22001166––22001188))  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 3.6.2016 Rok prijave:  

 Do porabe sredstev: 

 Naslednji odpiranji bosta 7.12.2016 in 22.2.2017. 

Vir objave: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]

=1074  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih 

turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s 

tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. 

Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih 

vsebinah. 

 

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 22.2.2017.  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

4.199.142,18 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov.  

Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki 

in zadruge s področja turizma, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1074
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11..2233  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  pprrooggrraamm  FFuullbbrriigghhtt  zzaa  lleettoo  22001177  ((220099..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 15.6.2016 Rok prijave:  

 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.5.2017 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-

studentov-v-okviru-programa-erasmus-2016-212-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v 

Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa 

Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, 

Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus+).  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

860.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki 

Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za 

terciarno izobraževanje, pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo 

udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2016-212-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2016-212-jr/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2244  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  ttuujjiihh  nneeppoossrreeddnniihh  iinnvveessttiicciijj  vv  RRSS  lleettiihh  

22001166  iinn  22001177--  pprrvvii  kkaappiittaallsskkii  vvssttooppii  ((TTNNII  1166//1177))  

 

 

Izdajatelj: Javna agencija SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 1.7.2016 Rok prijave:  

 2.odpiranje: 30.1.2017 do 12.ure 

 3.odpiranje: 27.3.2017 do 12.ure 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-

investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih 

kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji - pravne osebe, ki imajo sedež 

zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije 

- nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije. 

Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v 

Republiki Sloveniji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko družbo, registrirano v 

Republiki Sloveniji, z namenom trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v 

upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 mesecev (548 dni) pred datumom 

oddaje vloge oz. prijave v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno investicijo. Čisti 

prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v Republiki Sloveniji v tem obdobju 

tudi niso presegali 50.000,00 EUR. 

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri 

vzpostavitvi novega podjetja ali investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva 

pri vstopu v obstoječe podjetje, če ta investicija prinaša diverzifikacijo produktov obstoječega 

podjetja z novimi dodatnimi produkti oziroma prinaša bistvene spremembe proizvodnega procesa v 

prevzetem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni dejavnosti, storitveni dejavnosti, katere 

storitve se mednarodno tržijo, ali razvojno-raziskovalni dejavnosti. 

Na območju »c« karte regionalne pomoči (t.j. Zahodna Slovenija), kot je navedeno v Prilogi VI, se 

velikim podjetjem spodbude lahko dodelijo le za začetne investicije v korist nove gospodarske 

dejavnosti, kar pomeni, da dejavnost ne sme biti enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je podjetje že 

opravljalo. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

4.640.000 EUR v letu 2017 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje 

povezane družbe imeti izkušnje s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti 

izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2255    JJRR  zzaa  uukkrreepp  88..44  DDeellaa  zzaa  ooddpprraavvoo  šškkooddee  iinn  oobbnnoovvoo  ggoozzddaa  

 

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 1.7.2016 Rok prijave:  

 Odprti razpis 

Vir objave: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D

=1273  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih 

zaradi naravne nesreče žledu med 30.januarjem in 10. februarjem 2014. 

 

V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe je podpora iz tega javnega razpisa, v okviru operacije 

Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in 

obnovo gozda, ki so: 

– nega obnovljenih površin; 

– nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov; 

– obnova s sadnjo; 

– zaščita mladja na obnovljenih površinah; 

– priprava površin za obnovo gozda; 

– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in 

– vzpostavljanje gozdne higiene.  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000 € 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

 
 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 

 

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


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2266    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  vveeččggeenneerraacciijjsskkiihh  cceennttrroovv  

  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Status: aktiven Datum objave: 5.9.2016 Rok prijave:  

 19.10.2016 

Vir objave: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3jav

nirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1040  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali 

različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim 

družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je 

zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine. 

Z javnim razpisom želijo vzpostaviti mrežo predvidoma petnajstih VGC po Sloveniji, in sicer  

predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo 

izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je 

tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni 

partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 

8.625.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 EUR za celotno 

obdobje sofinanciranja (do največ 121.333,33 EUR za posamezno proračunsko leto, razen v letu 

2021 do največ 89.666,67 EUR). Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranja stroškov 

projekta. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega prava, ki ima status društva po Zakonu o 

društvih (UL RS, št. 64/11), zavoda po Zakonu o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 

in 127/06 – ZJZP), invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (UL RS, št. 

108/02 in 61/06 - ZDru-1), humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (UL 

RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (UL RS, 

št. 20/2011 in 90/14 – ZDU-1I) ali je druga pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), ki ima v 

ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov 

nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka 

prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti. Pravna oseba mora biti na dan prijave 

registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje 

nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za 

izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene 

dejavnosti za prosti čas; SKD 94 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na 

področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta 

organizacije; ter izpolnjevati druge razpisne pogoje. Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati 

skupaj z vsaj enim projektnim partnerjem, vendar projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ 

štiri pravne osebe (prijavitelj in največ trije projektni partnerji). 

 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1040
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1040


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2277    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbboorr  kkuullttuurrnniihh  pprroojjeekkttoovv  pprrooggrraammaa,,  nnaammeennjjeenneeggaa  

pprriippaaddnniikkoomm  nneemmšškkoo  ggoovvoorreeččee  eettnniiččnnee  sskkuuppiinnee  vv  RRSS,,  kkii  jjiihh  bboo  vv  lleettuu  

22001177,,  nnaa  ppooddllaaggii  SSppoorraazzuummaa  mmeedd  VVllaaddoo  RRSS  iinn  VVllaaddoo  RRAA  oo  ssooddeelloovvaannjjuu  

vv  kkuullttuurrii,,  iizzoobbrraažžeevvaannjjuu  iinn  zznnaannoossttii,,  ffiinnaanncciirraallaa  RRSS  

  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo 

Status: aktiven Datum objave: 16.9.2016 Rok prijave:  

 21.10.2016 

Vir objave: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1

794   

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s 

statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 35. in 36. člena 3. delovnega programa o 

sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016 (z dne 17. 12. 2013), ki jih bo v letu 2017 

financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega 

programa ministrstva iz proračunske postavke Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne 

sporazume (v nadaljevanju: projekti). 

Cilja javnega razpisa sta: 

- ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete 

pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji 

- in višja raven območne in področne kulturne integracije manjšin. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 22.108 evrov. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Projekt  se  lahko  financira  do  100%  vrednosti  upravičenih  stroškov ki  bodo  uveljavljeni  in  

izkazani. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na  javni  razpis  se  lahko  prijavijo  le  prijavitelji  projektov  (upravičene  osebe),  ki  izpolnjujejo  

naslednje pogoje: 

 da  so  kulturne    nepridobitne  organizacije  s  statusom  pravne  osebe  zasebnega  prava,  

registrirane  za  opravljanje  kulturno - umetniških  dejavnosti  in  posredovanje  kulturnih  dobrin v 

Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1; 

 da so, če so bili  pogodbena  stranka  ministrstva  ali njegovih proračunskih uporabnikov 

izpolnili vse pogodbene obveznosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2;  

 da  bodo  v  primeru  izbora  omogočili  javno  dostopnost  projekta,  kar dokazujejo  s  

podpisano in ožigosano izjavo št. 3; 

 da ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil prijavljen ali že izbran na drugem  

programskem   ali   projektnem   razpisu   oziroma   razpisu   ministrstva, ali   njegovih  

proračunskih uporabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosan o izjavo št. 4;   

 in  da  bodo  prijavljeni  kulturni  projekt  realizirali  do  konca  leta  2017 in  dosledno  

uresničevali pogodbo z ministrstvom, kar potrjujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5. 

 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1794
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1794


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2288    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbboorr  ooppeerraacciijj  ""PPrrvvaa  zzaappoosslliitteevv  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvzzggoojjee  iinn  

iizzoobbrraažžeevvaannjjaa  22001177""    

  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Status: aktiven Datum objave: 30.9.2016 Rok prijave:  

 24.10.2016 do 10:00 

Vir objave: 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=1477  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 

sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja 

in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih 

na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, 

vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, 

tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. 

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim 

hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža 

zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za 

izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu 

ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-

2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim 

skupinam na področju vzgoje in izobraževanja. 

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in 

izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki (v 

nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega 

praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do   

3.328.560,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni ravni je 2.070,00 EUR za učitelja 

začetnika. Za uvajalno obdobje 8 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški za učitelja 

začetnika skupaj največ v višini 16.560,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pogoji prijaviteljev: 

je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in 

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec 

naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, 

javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega vzgojnega programa za dijaške 

domove, javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami oziroma programa s pridobljeno javno veljavnostjo. 

 

 

 

 

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=1477
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=1477


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2299  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  rraazziisskkoovvaallcceevv  nnaa  zzaaččeettkkuu  kkaarriieerree  22..00    

  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Status: aktiven Datum objave: 30.9.2016 Rok prijave:  

 07.12.2016 do 12:00 

Vir objave: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in

_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer 

bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere1 (v nadaljevanju: raziskovalec). Javni razpis 

predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in 

gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in 

inovacije (v nadaljevanju: RRI). 

 

Cilj javnega razpisa: 

- spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (raziskovalnih projektov) raziskovalnih organizacij v 

okviru učinkovitega sodelovanja z gospodarstvom (z gospodarskimi subjekti). Neodvisne raziskave 

za več znanja in boljše razumevanje so izvedene v splošno korist in za potrebe gospodarstva kot 

celote, ne pa posameznega sodelujočega gospodarskega subjekta; 

- spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalnih 

organizacij in preko učinkovitega sodelovanja tudi njihovo povezovanje z gospodarstvom, pri 

čemer se rezultati sodelovanja splošno, obsežno in nediskriminatorno razširjajo2 in se kakršne koli 

pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti pripišejo 

raziskovalni organizaciji; 

- okrepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom ter hkrati krepitev raziskovalnega 

potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov; 

- prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki bodo imele vpliv na RRI aktivnosti, ustvarjanje novega 

znanja in njegovo uporabo v okviru raziskovalnih projektov. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

10.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Masimalna višina sredstev, ki je na razpolago za posamezno operacijo, je 146.520,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji ter druge 

raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obliki raziskovalnih programov 

sofinanciranih s strani ARRS, in ki niso ustanovljene po ZGD. 

 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
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11..3300      JJaavvnnii  rraazzppiiss  ss  ppooddrrooččjjaa  mmeeddnnaarrooddnneeggaa  rraazzvvoojjnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  iinn  

hhuummaanniittaarrnnee  ppoommooččii  zzaa  NNVVOO  vv  oobbddoobbjjuu  22001177--22001199    

  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za zunanje zadeve 

Status: aktiven Datum objave: 7.10.2016 Rok prijave:  

 4.11.2016  

Vir objave: http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/37450/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih in humanitarnih projektov s področja 

mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS), ki jih izvajajo nevladne organizacije (NVO), 

registrirane v Republiki Sloveniji. 

 

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine in zmanjanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega 

razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS v MRS 

prispeva tudi k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema 

soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja. MRS je izraz 

solidarnosti, odgovornosti in interesa RS, saj posledice neenakopravnega in neuravnoteženega 

razvoja ter humanitarnih stisk ogrožajo mir, stabilnost in varnost povsod po svetu. 

 

Cilj humanitarne pomoči RS je reševanje človeških življenj, preprečevanje in lajšanje človeškega 

trpljenja ter ohranjanje človekovega dostojanstva. RS podpira aktivnosti usmerjene v preprečevanje 

humanitarnih katastrof in krepitev zmogljivosti za zagotaljanje učinkovitega odziva nanje, ter 

aktivnosti v povezavi z rehabilitacijo in obnovo po krizah. 

 

SLOP A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu in v Vzhodni Evropi 

SLOP B: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in Bližnjem Vzhodu 

SLOP C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi 

Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Blićnjega Vzhoda 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.195.000 EUR v obdobju od 2017 - 2019 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS. V tem razpisu se za NVO šteje 

organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali 

pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu 

prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih 

strank in gospodarskih družb.  

 

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/37450/
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11..3311    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  

ssooddeelloovvaannjjaa  mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  ZZvveezznnoo  rreeppuubblliikkoo  NNeemmččiijjoo  vv  

oobbddoobbjjuu  oodd  11..44..22001177  ddoo  3311..33..22001199  

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 26.9.2016 Rok prijave:  

 30.11.2016 do 12.00 ure 

Vir objave: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Nemcija/razpisi/16/razp-nemcija-17-19.asp  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki 

Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih 

projektov) v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019 na vseh področjih znanosti.  

Bilateralni projekti trajajo dve leti.  

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017-2019 znaša 

okvirno 100.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okviru predmetnega razpisa ob obiskih v Zvezni republiki 

Nemčiji sofinancirala:  

 mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo 

časa;  

 lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije (v primeru 

poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne 

organizacije);  

 stroške namestitve v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in  

 dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za 

službena potovanja v tujino. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so 

vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo 

pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi 

agencije, ter izvajajo programe oziroma temeljne ali aplikativne projekte, ki jih agencija 

(so)financira, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti na primer sodelovanje v okvirnih programih 

EU na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo temeljni vir raziskav. 

 

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Nemcija/razpisi/16/razp-nemcija-17-19.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3322    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  pprroocceessnniihh  iizzbboolljjššaavv  ppooddjjeettiijj  vv  lleettuu  22001166  

iinn  22001177  »»PPrroocceessnnii  vvaavvččeerr  22001166//22001177««    

  

 

Izdajatelj: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije 

Status: aktiven Datum objave: 7.10.2016 Rok prijave:  

 10.11.2016,  

 8.12.2016,  

 11.1.2017 in  

 15.2.2017 

Vir objave: 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  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo 

zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša največ do 

3.000.000 EUR, na upravičenca pa od 3.000,00 EUR do največ 20.000,00 EUR.  

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je do vključno 50 %. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko 

dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik 

posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo ter izpolnjuje druge razpisne pogoje. 

 

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.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
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22  JJAAVVNNII  PPOOZZIIVVII  IINN  PPOONNUUDDBBEE  
 

22..11    PPoovvrraaččiilloo  pprriissppeevvkkoovv  ddeellooddaajjaallcceemm  nnaa  oobbmmooččjjiihh  zz  vviissookkoo  

bbrreezzppoosseellnnoossttjjoo  

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave:  

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Predpisi omogočajo spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah: 

1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih – izvaja Finančna 

uprava RS (FURS), 

2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih – izvajamo na 

Zavodu RS za zaposlovanje. 

Namen je z dodatnimi ukrepi spodbuditi zaposlovanje na območju, kjer je 

brezposelnost visoko narasla. 

 

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Povračilo lahko 

uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa. 

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo prispevkov 

delodajalca, mora biti sklenjena v obdobju veljavnosti predpisov, ki omogočajo 

povračilo prispevkov: 

 Pokolpje – v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2016, 

 Maribor z okolico – v obdobju od 22. 6. 2013 do 31. 12. 2018, 

 Hrastnik, Radeče, Trbovlje – v obdobju od 27. 7. 2013 do 31. 12. 2018. 

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev osebe, ki je prijavljena med 

brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin: 

 

1. v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali 

2. je stara od 15 do 24 let ali 

3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega 

poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja 

ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni 

pridobila prve redne plačane zaposlitve ali 

4. je starejša od 50 let ali 

5. živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi 

za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere 

zakonec je brezposeln ali 

6. se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje 

med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v 

vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali 

7. je pripadnik etnične manjšine ali 

8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov. 

 

Pri tem ni potrebno, da oseba prebiva v območju z visoko brezposelnostjo. Prihaja 

lahko od koder koli, pomembno pa je, da izpolnjuje lastnost ciljne skupine in da se 

zaposli oziroma bo opravljala delo na območju z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, 

Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče, Trbovlje). 
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Do povračila prispevkov delodajalca ste upravičeni delodajalci (podjetja), ki se 

ukvarjate s tržno dejavnostjo, pri tem pa: 

 imate sedež na območju z visoko brezposelnostjo in tam dejansko 

opravljate dejavnost oziroma 

 imate stalno ali začasno prebivališče na območju z visoko brezposelnostjo 

in tam dejansko opravljate dejavnost (velja za delodajalce, ki opravljate 

dejavnost, za katero ni registrskega organa ali druge predpisane evidence). 

Pri tem morate izpolnjevati še en pogoj: 

 da zaposlitev osebe iz ciljne skupine pri vas predstavlja neto povečanje 

števila zaposlenih. Predstavljati mora torej novo, dodatno zaposlitev in ne 

nadomeščanja predhodno zaposlenih. 



SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..22    OOpprroossttiitteevv  ppllaaččiillaa  pprriissppeevvkkoovv  zzaa  ssttaarreejjššee  22001166  

 
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Izvaja. DURS. 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/oprostitev-placila-

prispevkov-za-starejse-2016  

Kratek opis predmeta 

razpisa: 
Oprostitev plačila vseh prispevkov delodajalca za največ prvih 24 mesecev 

zaposlitve starejših brezposelnih. 

Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 

starševsko varstvo in zavarovanje za brezposelnost). To znaša 16,1 % od osnove za 

prispevke. 

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov? 

Za zaposlitev brezposelnih, ki so pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi: 

 starejši od 55 let in 

 najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. 

Lahko je sklenjena za določen ali nedoločen čas. Minimalno obdobje zaposlitve časovno 

ni opredeljeno. Sklenete lahko več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, 

vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju. 

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov? 

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost lahko uveljavljate, če v 

obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 sklenete pogodbo o zaposlitvi z brezposelnimi, ki 

so starejši od 55 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov? 

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca uveljavljate pri Finančni upravi RS (FURS-

u). Ne zahteva se predhodno pridobivanje dokazil o izpolnjevanju pogojev.  

FURS bo od nas po uradni dolžnosti pridobil podatke, ali starejši brezposelni, za 

katere nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov, ustrezajo tem pogojem. To 

pomeni, da so bili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi starejši od 55 let in najmanj 6 

mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Če nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov delodajalca, vam starejši 

brezposelni pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi lahko predložijo potrdilo, iz katerega 

je razvidno izpolnjevanje pogojev. Potrdilo pridobijo pri nas po elektronski poti, s 

prijavo v portal PoiščiDelo.si, ali neposredno pri našem uradu za delo, kjer so prijavljeni 

kot brezposelni. 

Poglejte si sporočilo Finančne uprave, kako uveljavljate oprostitev plačila prispevkov. 
Višina razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Delodajalci, ki: 

 v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi 

brezposelnimi – niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim 

niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov; 

 pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niste imeli 

blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več; 

 v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi 

brezposelnimi – ste redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za 

socialno varnost zaposlenih. 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/oprostitev-placila-prispevkov-za-starejse-2016
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/oprostitev-placila-prispevkov-za-starejse-2016
https://www.poiscidelo.si/
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Novice/2015/Uvedba_zacasne_spodbude_zaposlovanja_starejsih_brezposelnih_oseb_-_oprostitev_placila_prispevkov_delodajalca.pdf
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22..33    DDaavvččnnee  oollaajjššaavvee  zzaa  zzaappoosslloovvaannjjee  iinnvvaalliiddoovv  

 
Izdajatelj: Izvaja: DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcne_olajsave_za_zaposlovanje_invalidov 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Če zaposlite invalide s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, zanje lahko 

uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove. 

 

Kolikšna je olajšava? 

Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI: 

 

   2. Za zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro:  

 3. Za zaposlitev gluhe osebe: 

 

Več informacij: 

Več informacij o olajšavah za zaposlovanje dobite na Davčni upravi RS, ki je pristojna za to 

področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu. 

Poglejte si Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki omogočata davčno 

olajšavo za zaposlovanje invalidov. 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 50 % plače 

zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 50 % 

izplačane plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % plače 

zaposlene osebe  

 

POGOJ: če zaposlujete invalide po ZZRZI nad 

predpisano kvoto in njihova invalidnost ni 

posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 

pri vas kot delodajalcu 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

izplačane plače zaposlene osebe 

 

POGOJ: če zaposlujete invalide po 

ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova 

invalidnost ni posledica poškodbe pri delu 

ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane 

plače zaposlene osebe 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane 

plače zaposlene osebe 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 
 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcne_olajsave_za_zaposlovanje_invalidov
http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/davcni_uradi_in_uradne_ure/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201113&stevilka=555
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4687.html


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_13oktober2016_SLOsto.doc  45/60 

sofinanciranja: 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 

Davčno olajšavo lahko uveljavljate za zaposlitev invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih skupin: 

1. imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), 

2. imajo 100-odstotno telesno okvaro ali 

3. so gluhe osebe.  

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 

Davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko uveljavljate: 

 zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 

 zavezanci po Zakonu o dohodnini. 
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22..44    DDaavvččnnee  oollaajjššaavvee  zzaa  zzaappoosslloovvaannjjee  bbrreezzppoosseellnniihh  

 
Izdajatelj: Izvaja: DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave:  

Kratek opis predmeta 

razpisa: 
Če zaposlite brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so bili najmanj pol 

leta prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu, zanje lahko uveljavljate olajšavo 

v obliki znižanja vaše davčne osnove. 

Več informacij: 

Več informacij o olajšavah za zaposlovanje dobite na Davčni upravi RS, ki je 

pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu. 

Poglejte si Zakon o dohodnini in spremembe zakona, ki omogočajo tudi davčno 

olajšavo za zaposlovanje brezposelnih. 

Poglejte si Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ter spremembe in dopolnitve 

zakona, ki omogočajo tudi davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih. 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
Kolikšna je olajšava? 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: 

 Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače 

zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove. 

 Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem 

letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. 

Zakon o dohodnini: 

 Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane 

plače zaposlene osebe (I. bruto). 

 Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem 

letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tej osebi v 

posameznem davčnem letu. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljate: 

 zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 

 zavezanci po Zakonu o dohodnini, 

ki na novo in za nedoločen čas zaposlite brezposelne osebe iz opredeljenih skupin, na 

podlagi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih. 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 

Davčno olajšavo lahko uveljavljate, če na novo in za nedoločen čas 

zaposlite brezposelno osebo iz ene od naslednjih skupin: 

 mlajši od 26 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na 

našem Zavodu, 

 starejši od 55 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na 

našem Zavodu. 

Pri tem je pomembno, da brezposelna oseba, ki jo zaposlite, v zadnjih 24 mesecih ni 

bila že zaposlena pri vas ali pri vaši povezani osebi. 

 

http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4697.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2188
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4687.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2187
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2187
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22..55    VVrraaččiilloo  pprriissppeevvkkoovv  ddeellooddaajjaallccaa  zzaa  pprrvvoo  zzaappoosslliitteevv  

 
Izdajatelj: Izvaja: ZPIZ 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev 

http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=566  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) lahko od 1. 7. 2013 

uveljavljate vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih do 26. leta starosti in 

mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti. 

Od kdaj velja vračilo prispevkov? 

Določilo o vračilu prispevkov delodajalca prvo zaposlitev (po 157. členu ZPIZ-2) se 

uporablja od 1. 7. 2013. 

To pomeni, da lahko vračilo prispevkov delodajalca uveljavljate na podlagi pogodbe o 

zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjene po 1. 7. 2013. 

Kako uveljavljate vračilo prispevkov? 

Na podlagi vloge, ki jo predložite Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije (ZPIZ-u). Vlogo predložite za nazaj, najpozneje v 3 mesecih po izteku drugega 

leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Vlogo priprave in oddate na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ZPIZ-a. Priložiti ji 

morate vse potrebne izjave in dokazila. ZPIZ po uradni dolžnosti pridobi dokazila, ki jih je 

mogoče pridobiti iz uradnih evidenc Republike Slovenije. 

O vaši vlogi odloči ZPIZ z odločbo, izdano v upravnem postopku. Vračilo prispevkov mora 

biti izplačano v 30-ih dneh po pravnomočnosti odločbe. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Kolikšno je vračilo prispevkov? 

Vračilo prispevkov delodajalca znaša: 

 50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in   

 30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve. 

Do vračila prispevkov delodajalca ste upravičeni, če ste za celotno obdobje, za katero 

uveljavljate vračilo, v celoti plačali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 

izdaje odločbe o vračilu prispevkov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kdo lahko uveljavlja vračilo prispevkov? 

Delodajalci, ki prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti in matere, ki 

skrbijo za otroka do 3. leta starosti. 

Pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas mora biti sklenjena po 1. 7. 2013. Osebe morajo 

ostati pri vas zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno. 

Za koga lahko uveljavljate vračilo prispevkov? 

Vračilo prispevkov delodajalca lahko uveljavljate za: 

 mlade, ki še niso dopolnili 26. leta starosti, ali 

 matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, 

ko se pri vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene 

po 1. 7. 2013. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj 2 leti neprekinjeno. 

Osebe pred tem niso smele biti zaposlene za nedoločen čas pri drugem delodajalcu. 

Kdo so zaposleni? 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev
http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=566
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 Zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji; 

 izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, 

sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to 

prejemajo plačo; 

 zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili 

poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili 

poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače); 

 zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in 

ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali 

mednarodna pogodba ne določa drugače). 
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22..66      PPoovvrraaččiilloo  pprriissppeevvkkoovv  ddeellooddaajjaallcceemm  vv  PPoommuurrjjuu  

 
Izdajatelj: Izvaja: ZPIZ, DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pomurje 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 
S tem ukrepom vam omogočamo povračilo prispevkov delodajalca za novozaposlene 

sodelavce v Pomurski regiji. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev tistih, ki so 

prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo ciljnim skupinam ukrepa. 

Spodbude za zaposlovanje v Pomurju 

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji za obdobje 2010-2015 se uporablja od 1. 

januarja 2010. Predvideva tudi spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah: 

1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin ukrepa 

– izvaja Davčna uprava RS; 

2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin 

ukrepa – izvajamo na Zavodu za zaposlovanje.  

Kaj vam omogoča ukrep? 

Povračilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, za novozaposlene osebe iz ciljnih 

skupin ukrepa. Povrnejo se vam plačani prispevki v dejanski višini za obdobje dveh let. 

Osebe morate zaposliti v času veljavnosti zakona, pri vas pa morajo ostati zaposlene 

neprekinjeno najmanj dve leti. 

Povračilo prispevkov uveljavljate za nazaj, in sicer: 

 v enkratnem znesku – po dveh letih zaposlitve osebe ali 

 v dveh delih – prvi del po prvem letu zaposlitve in drugi del po drugem letu 

zaposlitve osebe. 

Kdaj uveljavljate povračilo? 

Povračilo prispevkov uveljavljate na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji. 

To pomeni, da predložite svojo vlogo na našo območno službo, ki je pristojna glede na 

občino vašega sedeža oziroma prebivališča. Za Pomurje, kjer se zakon izvaja, sta pristojni 

območni službi: Murska Sobota in Ptuj. 

Vlogo nam predložite za nazaj, in sicer: 

 v 30 dneh po tem, ko se iztečeta dve leti zaposlitve osebe iz ciljne skupine 

(povračilo v enkratnem znesku) oziroma 

 v 30 dneh po tem, ko se izteče eno leto zaposlitve osebe iz ciljne skupine 

(povračilo v dveh delih), pri čemer morate osebo obdržati zaposleno neprekinjeno 

najmanj dve leti. 

Navedenega 30-dnevnega roka ne smete zamuditi. Njegova zamuda bi pomenila, da 

izgubite pravico do uveljavljanja povračila prispevkov delodajalca. 

Kako uveljavljate povračilo? 

Vlogo pripravite in predložite na predpisanem obrazcu Vloga za povračilo prispevkov, ki 

vsebuje tudi Izjavo o višini plačanih prispevkov. 

Obrazec Vloga za povračilo prispevkov (spremenjen: 26. 9. 2013, usklajen s spremembo 

Uredbe za zaposlovanje in investiranje v Pomurski regiji) 

Podrobnejše informacije glede povračila prispevkov dobite pri Iris Lojevec, skrbnici 

ukrepa v naši centralni službi, elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si. 

Višina 

razpoložljivih 

 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pomurje
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=0600
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=1100
http://www.ess.gov.si/_files/4706/Povracilo_Pomurje_Vloga_z_izjavo.doc
mailto:iris.lojevec@ess.gov.si
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sredstev: 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate zavezanci, ki se ukvarjate s tržno dejavnostjo 

in imate sedež ali prebivališče v Pomurski regiji, za tiste dejavnosti, ki jih tam dejansko 

opravljate. Zaposlitev osebe iz ciljne skupine mora pri vas predstavljati novo, dodatno 

zaposlitev (razen objektivno upravičenih izjem). 

Kaj zajema Pomurska regija? 

Na območje Pomurja sodite delodajalci, ki imate svoj sedež oziroma stalno ali začasno 

prebivališče v eni od naslednjih občin: 

 Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji 

Petrovci, Grad, 

 Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska 

Sobota, 

 Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, 

Sveti Jurij, 

 Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej. 
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22..77    JJaavvnnii  ppoozziivv  pprriijjaavviitteelljjeemm  pprroojjeekkttoovv  ookkvviirrnneeggaa  pprrooggrraammaa  zzaa  rraazziisskkaavvee  

iinn  iinnoovvaacciijjee  EEUU,,  OObbzzoorrjjaa  22002200,,  zzaa  iizzppllaaččiilloo  pprreeddvviiddeenneeggaa  pprriissppeevvkkaa  kk  

ssttrroošškkoomm  pprriipprraavvee  iinn  pprriijjaavvee  pprroojjeekkttaa  

 
Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 14.1.2015 Rok prijave:   

- do preklica   

Vir objave:  

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/15/poziv-obzorje-2020-15.asp 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) 

poziva slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in 

inovacije EU, Obzorja 2020 (O2020, Horizon 2020 oz. H2020), da vložijo zahtevke za 

izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov. Upoštevajo se 

razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svoji spletni strani.  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projekta znaša:  

•2.500.- EUR za prijavo projekta, ki ga je slovenska organizacija prijavila kot koordinatorka 

v mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav);  

•1.000.- EUR za prijavo projekta, pri katerem slovenska organizacija sodeluje kot 

sodelujoča organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavila projekt samostojno, če 

razpis to predvideva. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Do prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo več kot polovico 

možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku. Predlagatelj, ki je gospodarska 

družba, mora izpolnjevati tudi pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega 

dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči. 

 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/15/poziv-obzorje-2020-15.asp
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22..88        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttaa  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

PPRRVVII  IIZZZZIIVV  22001155  

 

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 30.11.2015 Rok prijave:  

-  do porabe letnih sredstev, najdlje do 31.3.2017 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015  

  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru 

programa Prvi izziv 2015, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v 

subvencioniranje zaposlitev za obdobje najmanj 15 mesecev neprekinjeno s trimesečnim 

poskusnim delom (3+12 mesecev) in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma 

sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti. 

 

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega 

povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne 

skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v 

okviru programa Prvi izziv 2015. 

 

Z javnim povabilom omogočamo zaposlitev 2.859 mladim brezposelnim, za najmanj 15 

mesecev neprekinjeno, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom. Zaposlitev mora biti 

sklenjena za polni delovni čas (oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o 

invalidnosti, pri čemer se vam izplača sorazmerni del subvencije). 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

20,7 milijona EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Subvencija 7.250 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Za najmanj 

15 mesecev, s 3-mesečnim poskusnim delom. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ponudbo lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo 

matično številko, ki bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e) iz ciljne 

skupine. 

Na javno povabilo lahko oddate ponudbo delodajalci iz vse Slovenije. Pridobite lahko 

subvencijo za zaposlitev mladih od 15. do 29. leta, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni 

Sloveniji, so najmanj 3 mesece pri nas prijavljeni med brezposelnimi ter se ne izobražujejo 

ali usposabljajo. 

 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015
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22..99  VVaabbiilloo  iinnccoommiinngg  ppoottoovvaallnniimm  aaggeenncciijjaamm  iinn  oorrggaanniizzaattoorrjjeemm  ppoottoovvaannjj  kk  

pprriijjaavvaamm  ttrržžeennjjsskkiihh  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  iizzbbrraanniihh  ttuujjiihh  ttrrggiihh  vv  lleettuu  22001166  

 

 

Izdajatelj: STO 

Status: aktiven Datum objave: 29.12.2015 Rok prijave:  

 od 1.1.2016 do 1.11.2016 oziroma do porabe projektu 

namenjenih sredstev. 

Vir objave: http://www.slovenia.info/pictures/TB_board/atachments_1/2016/Tr%C4%B9%C4%BEenjske_akti

vnosti_na_tujih_trgih_2016_20662.pdf   

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

STO v skladu s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016 ter programom dela v letu 2016 

spodbuja načrtovanje aktivnosti pospeševanja prodaje v sodelovanju s slovenskim turističnim 

gospodarstvom. 

 

STO vabi zainteresirane incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k predložitvi prijav 

za projekte, ki bodo potekali od 1.1.2016-18.11.2016 oziroma do porabe projektu namenjenih 

sredstev v skladu s pogoji iz tega obvestila.  

 

Predmet: 

o Organizacija in izvedba študijskega potovanja tujih tour operatorjev in turističnih agentov (v 

nadaljevanju TO/TA ) v Sloveniji. 

o Organizacija in izvedba predstavitve Slovenije na workshopu/prezentaciji TO,TA, borzi, sejmu v 

tujini, katerih se STO ne udeležuje. 

 

Trgi oz. države: 

o Ruska Federacija, Ukrajina, Azerbajdžan, Kazahstan, Izrael, Turčija, ZDA, Kanada, Kitajska, 

Tajvan, Koreja, Japonska, Tajska, Vietnam, Malezija, Indonezija, Singapur, države Južne Amerike, 

Iran, zalivske oz. GCC države. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

STO bo namenila za vse projekte do največ 80.000 EUR (z DDV). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Znesek namenjenih sredstev s strani STO lahko znaša največ do 50 % celotnih stroškov za izvedbo 

posamezne trženjske aktivnosti in hkrati največ 2.500 EUR z DDV za študijsko potovanje oz. 4.000 

EUR z DDV za predstavitev na workshopu, prezentaciji TO,TA, borzi ali sejmu. Skupna višina 

sredstev je do največ 80.000 EUR z DDV. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Slovenske incoming agencije oz. organizatorji potovanj. 

Obvestilo je namenjeno incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj, kot 

izvajalcem trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih z vključevanjem objave blagovne in 

storitvene znamke Slovenije »I FEEL SLOVENIA«. 

 

http://www.slovenia.info/pictures/TB_board/atachments_1/2016/Tr%C4%B9%C4%BEenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2016_20662.pdf
http://www.slovenia.info/pictures/TB_board/atachments_1/2016/Tr%C4%B9%C4%BEenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2016_20662.pdf
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22..1100    JJaavvnnii  ppoozziivv  3322SSUUBB--EEVVPPOO1155  NNeeppoovvrraattnnee  ffiinnaannččnnee  ppoommooččii//ssppooddbbuuddee  

pprraavvnniimm  oosseebbaamm  zzaa  eelleekkttrriiččnnaa  vvoozziillaa  

 
Izdajatelj: Eko sklad 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:  

- 31.12.2025 ob 23:59 

Vir objave: https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/nameni/prikazi/actionID=1  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove 

naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: 

- nakup novega vozila na električni pogon;  

- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni 

pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);  

- predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje 

nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma 

- nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje 

zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, 

ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v 

eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. 

 

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika 

posameznika. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu znaša največ: 

 

- 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, 

kategorije M1; 

- 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, 

kategorije N in L7e;. 

- 3.000 EUR nova priključna (plug-in) hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s 

podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g 

CO2/km, kategorije M1, N1;. 

- 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, 

kategorije L6e. 

 

Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 

% upravičenih stroškov za naložbo na območjih »A« ter 45 % upravičenih stroškov za 

naložbo na območjih »C«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno 

ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi 

celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija. Intenzivnost pomoči se 

lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 

odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičene osebe so:  

- Republika Slovenija in lokalne skupnosti; 

- gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno 

enoto ali podružnico v RS; 

- samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo 

dejavnost kot poklic (v nadaljevanju: zasebniki). 

 

https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/nameni/prikazi/actionID=1
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22..1111    JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  SSTTAARRTT  UUPP  MMEENNTTOORRJJAA  

 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 19.10.2015 Rok prijave:  

 do 31.12.2016  

Vir objave: http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/210-javni-poziv-za-

start-up-mentorja  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

S tem javnim pozivom Sklad vabi zainteresirane kandidate, da kandidrajo za start-up mentorje v 

okviru različnih finančnih produktov Sklada. Namen vključevanja izkušenih start-up mentorjev v 

proces mentoriranja start-up podjetij je prenos specifičnih izkušenj in znanj ter socilanih povezav v 

proces uspešnega razvoja in nadaljnje rasti prejemnikov javnih sredstev. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pogoji za kandidiranje za start-up mentorja so: 

 v zadnjih petih letih aktivna osebna izkušnja s start-up podjetjem (dokazljivo 

soustanoviteljstvo ali vodenje globalno usmerjenega inovativnega mladega podjetja v rasti za 

obdobje minimalno dveh let), 

 mentoriranje vsaj enega start-up podjetja v preteklih 3 letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje 

tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih), 

 so-ustanovljeno, vodeno ali mentorirano podjetje je doseglo vidne uspehe v smislu pritegnitve 

investitorjev, uspešne prijave v svetovne podjetniške pospeševalnike, obstoja uglednih strank v 

tujini, visokih uvrstitev na tekmovanjih in medijskih izborih, itd. 

 vsaj 5 let delovnih izkušenj ter sposobnost mentoriranja, 

 možnost izpolnjevanja obveznosti start-up mentoriranja v obsegu 3 do 4 ur mesečno, 

 poslovni ugled in moralna ntegriteta. 

 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/210-javni-poziv-za-start-up-mentorja
http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/210-javni-poziv-za-start-up-mentorja
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22..1122    JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

»»UUssppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu««  22001166//22001177  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 24.3.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev, najdlje do 31.5.2017 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru 

programa »Usposabljanje na delovnem mestu«. 

 

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v 

delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom 

mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti 

znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale 

zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za leti 2016 in 2017 je na voljo 8,7 milijonov EUR, od katerih: 

 

 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz 

slovenskega proračuna, 

 je 60 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna 

Slovenija, 40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna 

Slovenija. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upra 

vičenci: 

V usposabljanje na delovnem mestu vključimo brezposelne, ki so: 

 

 starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, 

 stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno 

brezposelni), 

 stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so 

prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.  

 

Pri vključevanju brezposelnih iz ciljnih skupin, ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, 

delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, dajemo prednost: 

 

 brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program, 

 brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa, 

 brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa, 

 brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter 

 brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi. 

 

Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu lahko predložijote delodajalci, ki so pravne ali 

fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, 

opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).  

 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
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22..1133  JJaavvnnii  ppoozziivv  rreecceennzzeennttoomm  tteehhnnoolloošškkoo  rraazzvvoojjnniihh  pprroojjeekkttoovv  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 30.3.2016 Rok prijave:  

 Poziv je odprt do njegovega preklica na 

spletni strani SPIRIT. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-03-30-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-

projektov  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT) želi s pozivom oblikovati bazo strokovnjakov z 

različnih področij, recenzentov tehnološko razvojnih projektov. 

 

Cilj poziva je vzpostavitev baze recenzentov, iz katere bo SPIRIT lahko vabil strokovnjake k 

ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj in 

morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov. 

 

SPIRIT bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov izbral 

recenzente za izvedbo določene naloge. Recenzenti, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za 

izvedbo posameznih aktivnosti s SPIRIT podpisali pogodbo za izvedbo naloge. Pogoji in vrednost 

pogodbe se bodo oblikovali glede na obseg in vrsto naloge. Recenzent ima pravico zavrniti izvedbo 

naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje s SPIRIT. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upra 

vičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije. Prijavitelj prijavo odda 

samostojno. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-03-30-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-03-30-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
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22..1144    NNaajjaavvaa  jjaavvnniihh  rraazzppiissoovv  MMiinniissttrrssttvvaa  zzaa  ggoossppooddaarrsskkii  rraazzvvoojj  iinn  

tteehhnnoollooggiijjoo    

 

Izdajatelj: MGRT 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:  

Vir objave: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/aktualni_razpisi/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

EU sredstva 

V letu 2016 bo razpisanih za 114.055.000 evrov iz EU skladov, od tega predvidevamo v letu 2016 

za cca 30.000.000 evrov izplačil. Ostala razpisana sredstva se bodo izplačevala v skladu z razpisi v 

naslednjih letih.  

 

Iz naslova povratnih sredstev je iz programskega obdobja 2007-2013 v okviru različnih finančnih 

instrumentov razpisanih še za 117.000.000 evrov sredstev. 

 

Pričakovani rezultati EU razpisov v tej finančni perspektivi:  

 137 podprtih projektov  

 294 podprtih podjetij  

 295 podprtih socialnih podjetij  

 12 podprtih mrež socialnih podjetij  

 9 podprtih razvojnih partnerstev  

 12 podprtih destinacijskih organizacij  

 1000 usposobljenih oseb  

 54 sejemskih predstavitev na področju lesarstva  

 10 poslovnih klubov  

 480 novih delovnih mest na področju internacionalizacije  

 15 izvoznih načrtov  

 400 podprtih inovativnih start-upov  

 1050 podprtih podjetij na sejmih  

 350 podprtih podjetij na mednarodnih forumih  

 210 podprtih podjetij za večjo kakovost poslovanja  

 5000 podprtih investitorjev in domačih uvoznikov  

 350 podprtih tržnih raziskav podjetij  

 655 podprtih podjetij s posojili   

 

Podjetništvo in konkurenčnost  

Regionalni razvoj 

Socialno podjetništvo 

Lesarstvo 

Internacionalizacija 

Turizem 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 

2014-2020 na voljo 885.000.000 evrov.    

Ministrstvo ima dodatno v proračunu za razpise rezerviranih še 122.368.000 evrov za leti 2016 in 

2017. V letu 2016 je predvidenih za cca 63.000.000 evrov izplačil. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upra 

vičenci: 

 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/aktualni_razpisi/
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/predstavitev_2016-04-07_za_splet_DPKT.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/predstavitev_2016-04-07_za_splet_DRR.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/predstavitev_2016-04-07_za_splet_socp.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/predstavitev_2016-04-05_za_splet_lesarstvo.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/predstavitev_2016-04-07_za_splet_inter.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/predstavitev_2016-04-07_za_splet_turizem.pdf
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22..1155    JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemmzzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

»»uussppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu  ––  MMLLAADDII««  22001166//22001177  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 21.7.2016 Rok prijave:  

 najdlje do 31.5.2017 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---

mladi  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru 

programa »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi«. 

 

Program »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« se izvaja v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz sredstev Evropskega socialnega 

sklada. 

 

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v 

delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom 

mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti 

znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale 

zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. 

 

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 

oseb. 

 

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen 

usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti mesečno najmanj 30 ur 

mentorstva. 

 

Nosilec projekta mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je 

posledica poškodbe pri delu. Zavezanec za plačilo prispevkov je nosilec projekta. 

 

Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu lahko traja 2 ali 3 mesece. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za leti 2016 in 2017 je na voljo 4,4 milijonov EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača nosilcu projekta za vključenega udeleženca, je: 

a) strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov 

delodajalca znaša: 

 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca, 

 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece. 

b) samo strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, ki se nosilcu projekta povrne 

v primeru, da: 

 usposabljanje izvaja delodajalec, ki je po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev 

(SKIS) Statističnega urada RS (SKIS je objavljena na 

http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347) uvrščen v naslednje klasifikacije: 

 S.11001 Javne nefinančne družbe, 

 S.12201 Javne družbe, ki sprejemajo vloge, 

 S.12301 Javni skladi denarnega trga, 

 S.12401 Javni investicijski skladi, 

 S.12501 Javni drugi finančni posredniki, 

 S.13 Država; 

 se predvideno usposabljanje ni moglo izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda 

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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osebe, ki ga je nosilec projekta plačal. 

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno vključeni osebi, sta: 

 dodatek za aktivnost, 

 dodatek za prevoz. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upra 

vičenci: 

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 

1. je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, 

2. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov 

pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v nadaljevanju: AJPES), 

3. a.) ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali 

je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za 

več kot polovico polnega delovnega časa, ali pa b.) je perspektivni delodajalec, 

4. odda ponudbo za izvedbo usposabljanja na delovnih mestih, ki so potrebna za izvajanje njegove 

registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z 

zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, 

5. bo usposabljanja izvajal na področju Republike Slovenije, 

6. do Zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike 

zaposlovanja, 

7. v zadnjih dvanajstih (12) mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri 

izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali 

nenamensko porabo sredstev, 

8. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku 

likvidacije, 

9. ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred mesecem oddaje ponudbe na javno 

povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, 

10. je v zadnjih šestih (6) mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo oziroma od 

ustanovitve, če je ta čas krajši od 6 mesecev, zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in 

prispevke za obvezna socialna zavarovanja13, 

11. predloži delovnemu mestu ustrezen program za posamezna predlagana usposabljanja, 

12. za iste upravičene stroške ni (in ne bo) prejel sredstev iz drugih javnih virov financiranja in 

sredstev EU (prepoved dvojnega financiranja). 

 


