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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  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: 31.8.2018 Rok prijave: Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma 

objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo 

sredstva.  

5. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 4. 7. 2019 ob 12. 

uri. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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 os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov  

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava  

 

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: 

2.300.000,00 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: 

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; drugi 

http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
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11..22    ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  pprrooggrraamm  FFuullbbrriigghhtt  zzaa  lleettoo  22001188  ((222255..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 23.12.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2019 

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

2018-225-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

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: 

130.000,00 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 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.000 

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-2018-225-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2018-225-jr/
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11..33        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  »»SSppooddbbuuddee  zzaa  rraazziisskkoovvaallnnoo  rraazzvvoojjnnee  pprroojjeekkttee  22««  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 30.6.2017 Rok prijave:  

 oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019 

Vir objave: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_sin

gle%5D=1119  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih 

ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali 

izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne 

specializacije: 

 

 1. Pametna mesta in skupnosti  

 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo  

 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo  

 4. Trajnostna pridelava hrane  

 5. Tovarne prihodnosti  

 6. Zdravje - medicina  

 7. Mobilnost  

 8. Razvoj materialov kot končnih produktov  

 

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, 

katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je 

potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, 

procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe. 

 

 Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018, 2019, 2020, 2021 

in 2022, oziroma traja do porabe sredstev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

74.200.000,00 EUR. 

1.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR. 

2.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2018 je 30.000.000,00 EUR. 

3.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranja v letu 2019 je 14.200.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni 

razvoj):  

- velika podjetja: do 25 %,  

- srednje velika podjetja: do 35 %,  

- mikro in mala podjetja: do 45 %.  

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati 

vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom 

o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Ur.l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s 

sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja. Izključeni so javni zavodi skladno z 

Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). Glede 

drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
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11..44      JJaavvnnii  rraazzppiiss  PPrroojjeekkttnnoo  ddeelloo  zz  ggoossppooddaarrssttvvoomm  iinn  nneeggoossppooddaarrssttvvoomm  vv  

llookkaallnneemm  iinn  rreeggiioonnaallnneemm  ookkoolljjuu  ––  PPoo  kkrreeaattiivvnnii  ppoottii  ddoo  zznnaannjjaa  22001177––

22002200  
 
 

Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 1.12.2017 Rok prijave:  

 22. 11. 2019 za tretje odpiranje. 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-

znanja-2017-2020/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet sofinanciranja: so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod 

mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, 

izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov 

kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).  

 

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega 

podjetnika posameznika (prvi partner). V  projekt se lahko dodatno vključi izključno ena 

organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju 

izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja. 

Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 7.298.199,90 EUR, 

od tega za leto 2018 v višini 3.260.109,60 EUR, za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR: za 

leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali 

samostojni visokošolski zavod), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodijo v 

Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, izvajajo 

javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza 

posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za prvo 

odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje 

odpiranje.  

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..55  JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»MMeennttoorrsskkee  sshheemmee  zzaa  ssoocciiaallnnaa  ppooddjjeettjjaa««  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 10.8.2015 Rok prijave:  

 rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo 

objavljen naknadno. 

Vir objave: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_sin

gle%5D=1156  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javni razpis je razdeljen na dva (2) ločena sklopa (sklop A in sklop B). Specifike vsakega 

posameznega sklopa so določene v besedilu razpisne dokumentacije, v kolikor teh specifik ni, 

veljajo določbe razpisne dokumentacije za oba sklopa enako. 

 Sklop A: spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih 

podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno 

vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela 

podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je prenos znanj iz 

mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično 

zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo 

na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške 

ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti. 

 Sklop B: okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj 

oziroma usposabljanj (»train the trainer«). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.180.924,36 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

100 %, od 10.000 do 25.000 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, 

gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in 

zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega 

podjetništva. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..66      JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ššttuuddiijjsskkee  oobbiisskkee  ddiijjaakkoovv  iinn  ššttuuddeennttoovv  vv  ttuujjiinnii  

zzaa  lleettoo  22001188  ((226600..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  

 

Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 9.8.2015 Rok prijave:  

 od 3. 9. 2018 do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2019. 

 Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za 

prijavo, bodo zavržene. 

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

dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2018-260-javni-razpis/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen:  

izobraževanja ali 

praktičnega usposabljanja.  

 

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-

tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 6. 2018 dalje, pri čemer se mora študijski 

obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2019. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov 

študijskega obiska. 

 

Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške. 

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 100,00 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega 

obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar 

v skupni višini največ 2.500,00 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje. 

Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 

EUR. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, 

Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, 

Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti iz drugih virov, do štipendije za potne 

stroške ni upravičen. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v 

tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega 

programa v Sloveniji. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2018-260-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2018-260-javni-razpis/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..77        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  vvzzppoossttaavviitteevv  aallii  nnaaddggrraaddnnjjoo  eelleekkttrroonnsskkeeggaa  ppoosslloovvaannjjaa  

vv  MMSSPP  vv  oobbddoobbjjuu  22001199--22002222  ""EE--PPOOSSLLOOVVAANNJJEE  22001199--22002222""  

 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 7.9.2018 Rok prijave:  

 1. 10. 2019,  

 1. 10. 2020 in  

 1. 10. 2021. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-

elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje 

elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja 

lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost 

njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, 

učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. 

 

  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s 

tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: 

 

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji 

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih 

c) Spletne strani za tuje trge 

d) Spletne trgovine 

e) Produktno-prodajne videe 

f) Krepitev kompetenc – usposabljanja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

9.450.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij 

uporabe veljavne S4. 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in 

ne višja od 30.000,00 EUR. 

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za 

sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija: 70 % EU : 

30 % SLO in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 75 % EU : 25 % SLO. 

Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja. 

Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji 

in je organiziran kot gospodarska družba1, samostojni podjetnik posameznik2 ali zadruga z 

omejeno odgovornostjo3 (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji 

se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / 

»podjetje«). 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..88      JJaavvnnii  rraazzppiiss  PPrroojjeekkttnnoo  ddeelloo  zz  nneeggoossppooddaarrsskkiimm  iinn  nneepprrooffiittnniimm  

sseekkttoorrjjeemm  ––  ŠŠttuuddeennttsskkii  iinnoovvaattiivvnnii  pprroojjeekkttii  zzaa  ddrruužžbbeennoo  kkoorriisstt  22001166––

22002200  zzaa  ššttuuddiijjsskkii  lleettii  22001188//22001199  iinn  22001199//22002200  

 

 

Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

 

Status: aktiven Datum objave: 1.10.2018 Rok prijave:  

 drugo odpiranje (študijsko leto 2019/2020) od 1. 10. 2019 do 

6. 12. 2019 do 13.30. 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-

negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-2/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 

študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz 

lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in 

inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni 

študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih 

disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. 

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema 

z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov 

odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem 

(sektorjem negospodarstva, NVO, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi 

deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med 

izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna vrednost razpisa: do največ 3.914.131,50 EUR 

Prvo odpiranje (2019):  do največ 1.948.367,68 EUR 

Drugo odpiranje (2020): do največ 1.965.763,82 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali 

samostojni visokošolski zavod; v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki se na dan roka za oddajo 

vloge, opredeljenem v točki 8 tega javnega razpisa, vodijo v Evidenčnem in analitskem 

informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (nadaljnjem besedilu: eVŠ), 

izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo v študijskem letu 2018/2019 (prvo odpiranje) 

in v študijskem letu 2019/2020 (drugo odpiranje) vpisane študente.  

 

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje z eno negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz 

lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv! 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-2/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-2/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..99    JJaavvnnii  rraazzppiiss  --  PPoo  kkrreeaattiivvnnii  ppoottii  ddoo  zznnaannjjaa  22001177––22002200  --  22..  ooddppiirraannjjee  

 

 

Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

 

Status: aktiven Datum objave: 28.9.2018 Rok prijave:  

 22. 11. 2019 za tretje odpiranje. 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-

znanja-2017-2020-copy-1/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet sofinanciranja: so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod 

mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, 

izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov 

kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).  

 

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega 

podjetnika posameznika (prvi partner). V  projekt se lahko dodatno vključi izključno ena 

organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju 

izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.  

  

Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Vrednost razpisa: 7.298.199,90 EUR, in sicer: 

 

za leto 2018 v vrednosti 3.260.109,60 EUR, 

za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR,  

za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali 

samostojni visokošolski zavod), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodijo v 

Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, izvajajo 

javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza 

posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za prvo 

odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje 

odpiranje. 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/
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11..1100          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  iinnddiivviidduuaallnniihh  nnaassttooppoovv  ppooddjjeettiijj  nnaa  

mmeeddnnaarrooddnniihh  sseejjmmiihh  vv  ttuujjiinnii  vv  lleettiihh  22001199--22002222      

 

 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

 

Status: aktiven Datum objave: 16.11.2018 Rok prijave:  

Roki za oddajo vlog so:  

 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 

2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na 

mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 6.400.000,00 

EUR. 

 

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je: 

leto 2019: 1.600.000,00 EUR 

leto 2020: 1.600.000,00 EUR 

leto 2021: 1.600.000,00 EUR 

leto 2022: 1.600.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

MSP-ji. 

Kot MSP šteje mikro, mala in srednja velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko 

dejavnostko v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni 

podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1. 

 

 

http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila
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11..1111  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ssooddeelloovvaannjjee  nnaa  tteekkmmoovvaannjjiihh  vv  ttuujjiinnii  zzaa  lleettoo  

22001188  ((226644..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  
 

 

Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski  sklad RS 

Status: aktiven Datum objave: 

17.12.2018 

Rok prijave:  

 od 1. 2. 2019 do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 10. 

2019 

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

tekmovanjih-v-tujini-za-leto-2018-264-jr/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za stroške udeležbe mladih raziskovalnih skupin in 

posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja  v 

tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2018 in 30. 9. 2019. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

300.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za 

pridobitev sredstev po tem razpisu, kot vlagatelja v prijavnici navedejo univerzo in fakulteto, pri 

čemer se morajo vsi ostali podatki, ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna 

številka, številka tekočega računa, zakoniti zastopnik) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. 

Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če 

ima za to pooblastilo. V primeru da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le tega skupaj z 

vlogo poslati na sklad. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-sodelovanje-na-tekmovanjih-v-tujini-za-leto-2018-264-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-sodelovanje-na-tekmovanjih-v-tujini-za-leto-2018-264-jr/
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11..1122  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprrooggrraamm  FFuullbbrriigghhtt  zzaa  lleettoo  22002200  ((227722..  JJRR))  
 

 

Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski  sklad RS 

Status: aktiven Datum objave: 

21.12.2018 

Rok prijave:  

  28. 9. 2021 

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

2020-272-jr/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa: štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2020, in sicer za 

gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS. 

 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: 

sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS 

oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo 

gostujoče ustanove; 

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

130.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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 bruto višini:  

850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 

1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2020-272-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2020-272-jr/
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11..1133      JJaavvnnii  rraazzppiiss  PP77RR  22001188  --  MMiikkrrookkrreeddiittii  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  

RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  
 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog; 

 01.09.2019 in 01.10.2019. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=74  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti 

in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. 

 

Cilji javnega razpisa so: 

- ohranitev delovnih mest, 

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 

- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

8.760.000 EUR 

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na  

problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer: 

 Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR 

 Pokolpje v višini 2.590.000 EUR  

 Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. 

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. 

Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri. 

Obrestno obdobje za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. 

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na 

odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z 

zapadlostjo roka za črpanje kredita. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Do mikrokredita so upravičeni MSP: 

- ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 

mesecev, 

- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju, 

- ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni 

podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom 

socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. 

 

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed 

naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji: 

- območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, 

Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi), 

- območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), 

- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=74
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11..1144        ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  ppooddiipplloommsskkii  ššttuuddiijj  ddrržžaavvlljjaannoovv  ddrržžaavv  ZZaahhooddnneeggaa  

BBaallkkaannaa  vv  SSlloovveenniijjii  zzaa  lleettoo  22001199  ((226688..  JJRR))  
 

 

Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski  sklad RS 

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

  2. 9. 2019 

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

drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2019-2/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Štipendije so namenjene državljanom držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali 

doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji. 

 

Predmet 268. Javnega razpisa (v nadaljevanju: javni razpis) je dodelitev štipendije Ad futura za 

izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za podiplomski študij za področje naravoslovja, 

tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Slovenija) 

za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za: 

- magistrski študij (druga stopnja) ali 

- doktorski študij (tretja stopnja). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih sredstev je 600.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev, in sicer 

se pravica do štipendije dodeli od tistega letnika dalje, v katerega se bodo vlagatelji vpisali v 

študijskem letu 2019/2020, do zaključka posameznega izobraževalnega programa. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se lahko dodeli za: 

•  šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto 

in/ali 

•  življenjske stroške v višini 8.400,00 EUR letno. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji morajo imeti do roka za prijavo urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, 

skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča ali sklenjeno veljavno pooblastilo z 

osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora v času študija (od 1. 10. 2019 dalje) 

bivati v Sloveniji. Do 1. 10. 2019 mora tudi vložiti prošnjo za dovoljenje za začasno bivanje v 

Sloveniji iz naslova študija skladno z določili Zakona o tujcih, zanj lahko zaprosi na pristojni 

instituciji  iz tujine (diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije) pred prihodom v 

Slovenijo ali ob prihodu v Slovenijo na pristojni upravni enoti. 

 

Med države Zahodnega Balkana (v nadaljevanju: države Zahodnega Balkana) se po tem javnem 

razpisu prištevajo Bosna in Hercegovina, Republika Črna gora, Republika Kosovo, Republika 

Makedonija in Republika Srbija. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-podiplomski-studij-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2019-2/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-podiplomski-studij-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2019-2/
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11..1155      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnee  kkrreeddiittee  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  zz  

ooddoobbrreenniimmii  eevvrrooppsskkiimmii  aallii  nnaacciioonnaallnniimmii  ssrreeddssttvvii  zz  ggaarraanncciijjaammii  

GGaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  PPoossaavvjjaa  
 
 

Izdajatelj: Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Status: aktiven Datum objave: 1.2.2019 Rok prijave:  

  do porabe sredstev posamezne občine (Bistrica ob 

Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, 

Sevnica) glede na razpisana sredstva oz. do datuma 

zaprtja razpisa, ki je 30.11.2019. 

Vir objave: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije 

Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama 

NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali 

nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna 

sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument 

oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.074.904,35 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji in upravičenci do garancije za ugodne bančne kredite so:   

 pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine, kot so: 

raziskovalne in razvojne ustanove, 

o ustanove za izobraževanje in usposabljanje, 

o ustanove zdravstvenega varstva, 

o ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, 

o fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske 

obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register, 

 

 nevladne organizacije, kot so: združenja, 

o fundacije, 

o zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna,..), 

o društva, 

 

 zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih, 

 socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu, 

 javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata 

država ali občina delež v lastništvu vlagatelja, 

 zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah, 

 mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki 

 

 

https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html
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11..1166      JJaavvnnii  rraazzppiiss  EEUURROOSSTTAARRSS  22001199  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

Status: aktiven Datum objave: 1.2.2019 Rok prijave:  

 2. rok: 12. 09. 2019 do izteka roka do 20:00 CET 

Vir objave: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_sin

gle%5D=1167  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte 

Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars 

projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj 

vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali 

storitev.  

 

Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars 

programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu 

www.eurostars-eureka.eu.  

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je 

objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih 

rokov v letu 2019 (28. februar in 12. september) je na proračunski postavki 160051 projekt 2130-

14-0004, v letu 2019 predvidenih 200.000,00 EUR ter v letu 2020 500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Prijavitelj bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 

EUR na leto za posameznega slovenskega partnerja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja , majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična 

oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17)) s sedežem 

v Republiki Sloveniji. 

 

 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1167
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1167
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/
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11..1177      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  sslloovveennsskkeeggaa  ddeellaa  sskkuuppnniihh  ššvviiccaarrsskkoo  

sslloovveennsskkiihh  pprroojjeekkttoovv,,  kkjjeerr  ŠŠvviiccaarrsskkaa  nnaacciioonnaallnnaa  ffuunnddaacciijjaa  zzaa  rraazziisskkaavvee  

((SSwwiissss  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn,,  SSNNSSFF))  ddeelluujjee  vv  vvllooggii  vvooddiillnnee  

aaggeenncciijjee  
 
 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

 

Status: aktiven Datum objave: 22.2.2019 Rok prijave:  

 1. 10. 2019 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/19/razpis-SNSF-19.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega švicarsko slovenskega 

raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno 

ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Švicarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z 

vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega 

projekta skladno z določili švicarskega javnega razpisa in ga odda na razpisu SNSF. Slovenski in 

švicarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, 

znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v roku enega leta od sklepa direktorja o izboru 

prijav pričela sofinancirati  okvirno 15 slovenskih delov skupnih švicarsko slovenskih 

raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja SNSF pozitivno ocenjeni in pri katerih bo 

SNSF sofinancirala švicarski del. Slovenski del skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega 

projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v 

ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne 

zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan zaključka javnega razpisa. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

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. 

 

 

http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/19/razpis-SNSF-19.asp
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11..1188      RRaazzppiiss  zzaa  ddooddeelliitteevv  ssppoonnzzoorrsskkiihh  ssrreeddsstteevv  
 

 

Izdajatelj: ZGroup 

Status: aktiven Datum objave: 

13.2.2019 

Rok prijave:  

 do zapolnitve 

Vir objave: https://www.zgroup.si/si/novice/4/razpis-za-dodelitev-sponzorskih-sredstev  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

ZGroup je objavil razpis za dodelitev sponzorskih sredstev, s katerimi želijo različnim 

organizacijam, društvom, podjetjem in posameznikom omogočiti spletno prisotnost in njihovo 

delovanje. 

 

Prijave bodo odprte do zapolnitve. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

V okviru razpisa lahko pridobite 100%, 75%, 50% ali 25% sponzorstvo na področju spletne 

prisotnosti (gostovanje, strežnik, …), pogoji za sodelovanje se razlikujejo glede na tip sponzorstva 

(100%, 75%, 50% ali 25%). 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijava: 

 Glej posamezne kategorije 

 

 

https://www.zgroup.si/si/novice/4/razpis-za-dodelitev-sponzorskih-sredstev
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11..1199        RRaazzppiiss  zzaa  ooddddaajjoo  pprriijjaavv  zzaa  aakkttiivvnnoosstt  UUnniijjee  zzaa  »»EEvvrrooppsskkoo  pprreessttoollnniiccoo  

kkuullttuurree««  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo   

 

Status: aktiven Datum objave: 

22.2.2019 

Rok prijave:  

 30. 11. 2019  

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

910  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Izbirni postopek za evropsko prestolnico kulture Unije prinaša dvoje: 

- podelitev naziva Evropska prestolnica kulture in 

- podelitev denarne nagrade v višini 1,5 milijona EUR v spomin na Melino Mercouri. 

V ta namen je treba tudi ta razpis za oddajo prijav obravnavati kot pravila natečaja za podelitev 

nagrade Meline Mercouri. 

Naziv in nagrada se podelita na podlagi enakih meril, kot so opredeljena v 2. točki tega razpisa. 

Nagrada je plačana v letu naziva in zanjo veljajo pogoji in pravila, določena v 5. točki tega razpisa. 

 

Merila za dodelitev ocene prijavam so razdeljena v šest skupin, ki ustrezajo določbam 5. člena 

Sklepa št. 445/2014/EU, in vseh šest skupin je enako vrednotenih: 

1. prispevek k dolgoročni strategiji, 

2. evropska razsežnost, 

3. kulturna in umetniška vsebina, 

4. zmožnost izvedbe, 

5. doseg, 

6. upravljanje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Potem ko je bilo mesto uradno imenovano, lahko odredbodajalec Komisije na podlagi tega 

priporočila dodeli nagrado Meline Mercouri v višini 1.500.000 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ta razpis za oddajo prijav se nanaša izključno na mesta v Republiki Sloveniji, ki se želijo prijaviti 

za naziv »Evropska prestolnica kulture 2025«. 

Naziv velja za mesto. Mesta lahko po želji vključijo svoja okoliška območja, vendar se naziv dodeli 

samo mestu, ne pa celotnemu območju. Če mesto vključi svoje okoliško območje, se vloga vloži v 

imenu mesta. 

 

 

 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1910
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1910
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11..2200        JJaavvnnii  rraazzppiiss  PP11  pplluuss  22001199  ––  ggaarraanncciijjee  sskkllaaddaa  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  ss  

ssuubbvveenncciijjoo  oobbrreessttnnee  mmeerree  
 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 

20.3.2019 

Rok prijave:  

 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=83  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje 

Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: 

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank 

banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova 

Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, 

Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. 

 

Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, 

ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in 

zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je 

tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev 

dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 

ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev 

razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. 

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja 

moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita 

za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki 

želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je 

predvidoma: 

 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več 

kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);  

 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana 

manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge). 

  

 Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR. 

Od tega je predvidoma: 

 5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, 

ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge), 

 1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE 

MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna 

sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji 

(v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 

organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter 

socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale 

po Zakonu o socialnem podjetništvu. 

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 

zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno 

vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=83
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11..2211      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  nnaakkuuppaa  iinn  ppoossttaavviittvvee  nnaapprraavv  zzaa  

pprrooiizzvvooddnnjjoo  eelleekkttrriiččnnee  eenneerrggiijjee  zz  iizzrraabboo  ssoonnččnnee  eenneerrggiijjee  zzaa  oobbddoobbjjee  

22001199––22002222  ((oozznnaakkaa::  JJRR  SSEE  OOVVEE  22001199))      
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo 

 

Status: aktiven Datum objave: 

31.3.2019 

Rok prijave:  

 do porabe sredstev, oz. najkasneje do 25. 9. 2020 

Vir objave: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019001900002?ral=2019001900002  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje 

nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar 

vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter 

hranilnikov energije. 

 

Upravičen namen je: 

 nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov, 

 nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z 

izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje, 

 izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

10.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, 

vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.  

Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene 

stroške mora zagotavljati upravičenec. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu 

o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Glede drugih pogojev glej razpisno 

dokumentacijo. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019001900002?ral=2019001900002
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11..2222  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprriillaaggoojjeenniihh  rraazziisskkoovvaallnniihh  pprroojjeekkttoovv  vv  

ookkvviirruu  kkoommpplleemmeennttaarrnnee  sshheemmee  zzaa  pprriijjaavvee  nnaa  rraazzppiissee  EEvvrrooppsskkeeggaa  

rraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssvveettaa  ((EERRCC))  
 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 

14.5.2018 

Rok prijave:  

  do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/shema/razpisi/19/poziv-erc-19.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru 

komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v 

nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko 

prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: 

prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem 

razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag 

za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora 

omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeniraziskovalni projekt, vendar 

največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela: 

 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni 

raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v 

nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter 

izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije. 

 

 

http://www.arrs.si/sl/medn/shema/razpisi/19/poziv-erc-19.asp
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11..2233      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  zz  ooddoobbrreenniimmii  eevvrrooppsskkiimmii  

ssrreeddssttvvii  --  PPFF  22001199  

 
 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 

31.5.2018 

Roki prijave:  

 do 26. 8. 2019, 

 do 21. 10. 2019, 

 do 25. 11. 2019. 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov z 

odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019. Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov 

z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije. 

 

Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, ki 

ustreza naslednjim ukrepom: 

 

 premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij, 

 premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij, 

 premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

7.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Glej razpisno dokumentacijo. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Glej razpisno dokumentacijo. 

 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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11..2244  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnaa  ppoossoojjiillaa  zzaa  kkmmeettiijjsskkee  iinn  ggoozzddaarrsskkee  pprroojjeekkttee  --  AA  

22001199  

 
 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 

31.5.2018 

Roki prijave:  

 do 19. 8. 2019, 

 do 23. 9. 2019, 

 do 28. 10. 2019, 

 do 9. 12. 2019. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na 

območju Republike Slovenije. Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja primarne kmetijske 

pridelave, kmetijske predelave in trženja ter projektov v gozdarstvu z naslednjimi ukrepi: 

• izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, 

• izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, 

• vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture, 

• doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, 

• pozitiven učinek na predelavo, 

• intenziviranje trženja, 

• intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, 

• zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu. 

 

PODPROGRAM A1.1 - Primarna kmetijska pridelava - po pravilih državnih pomoči 

PODPROGRAM A1.2 - Primarna kmetijska pridelava - izven pravil državne pomoči 

PODPROGRAM A2.1 - Kmetijska predelava in trženje - po pravilih državne pomoči 

PODPROGRAM A3.2 – Gozdarstvo - izven pravil državne pomoči 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 5.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

V razpisni dokumentaciji. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V razpisni dokumentaciji. 

 

 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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11..2255  JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»KKrreeppiitteevv  ttrržžeennjjaa  bbllaaggoovvnniihh  zznnaammkk  nnaa  ttuujjiihh  ttrrggiihh  pprreekk  

sshhoowwrroooommoovv««  

 
 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

 

Status: aktiven Datum objave: 

31.5.2018 

Roki prijave:  

 30. 9. 2019,  

 30. 9. 2020,  

 30. 9. 2021 in  

 30. 9. 2022. 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-

na-tujih-trgih-prek-showroomov  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

SPIRIT Slovenija je objavil razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko 

showroomov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja 

blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Agencija želi podpreti podjetja, ki želijo krepiti 

trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in 

konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih izdelkov na tujem trgu, kakor tudi pri 

vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00EUR, in 

so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR 

in ne višja od 100.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: -ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali-

širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. Kot MSP se štejejo mikro, mala ali srednje velika pravna 

ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana 

kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo. 

Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna 

Slovenija, in sicer morajo imeti prijavitelji na dan oddaje vloge na ta javni razpis na navedenem 

programskem območju sedež podjetja, vpisan v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev 

glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov
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11..2266    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  rraazzvvoojjnnaa  ppoossoojjiillaa  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  iinn  oobbmmeejjnniihh  

pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  --  BBPP33  

 
 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad  

 

Status: aktiven Datum objave: 

7.6.2018 

Roki prijave:  

 1.rok do 19. 7. 2019, 

 2.rok do 30. 8. 2019, 

 3.rok do 15. 10. 2019, 

 4.rok do 29. 11. 2019. 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in 

obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter 

delovnih mest.  

  

Upravičeno območje projektov: 

 obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, 

Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, 

Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 

Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, 

Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, 

Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - 

Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, 

Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na 

Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, 

Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, 

Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč 

in Žetale), 

 problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, 

Črnomelj),  

 problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

11.529.735,99 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni vlagatelji:  

 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po 

Zakonu o gospodarskih družbah, 

 zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja
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11..2277      DDrruuggii  rraazzppiiss  AAmmeerriišškkeeggaa  vveelleeppoossllaanniiššttvvaa  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  

nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  zzaa  lleettoo  22001199  

 
 

Izdajatelj: Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji 

 

Status: aktiven Datum objave: 

17.6.2018 

Roki prijave:  

 12. 08. 2019 

Vir objave: https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/ngo-small-grants/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji je objavilo drugi razpis za sofinanciranje projektov nevladnih 

organizacij v letu 2019, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki 

prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji. Sofinancirajo manjše projekte v vrednosti od 

3.000 do 10.000 ameriških dolarjev.  

  

Na tokratnem razpisu bodo imeli prednost projekti na naslednjih področjih: 

 boj proti korupciji, dobro upravljanje, krepitev vladavine prava, transparentnost 

 podjetništvo, inovacije, ekonomske reforme, spodbujanje proste trgovine, ženske v STEM 

 varstvo okolja 

 energetska varnost in diverzifikacija 

 mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja 

 človekove pravice 

 vključevanje mladih, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo 

 neodvisni mediji in raziskovalno novinarstvo 

 regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske 

povezave 

 digitalizacija, spletna varnosti in umetna inteligenca. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo slovenske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. 

 

https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/ngo-small-grants/
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11..2288      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbboorr  ooppeerraacciijj  »»PPrreeoobblliikkoovvaannjjee  oobbssttoojjeeččiihh  mmrreežž  tteerr  

vvssttoopp  nnoovviihh  iizzvvaajjaallcceevv  zzaa  nnuuddeennjjee  sskkuuppnnoossttnniihh  ssttoorriitteevv  iinn  pprrooggrraammoovv  

zzaa  ssttaarreejjššee««  

 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje 

 

Status: aktiven Datum objave: 

17.6.2018 

Roki prijave:  

 31. 07. 2019 

Vir objave: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdra

vja/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter 

preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev 

za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Obenem se bo izvedla informatizacija 

procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete 

obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih. 

 

Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo 

storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Namen JR je 

tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno 

in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi tudi namenu krepitve in razvoju novih 

preventivnih aktivnosti v skupnosti. 

 

Poleg naštetega je namen JR graditev modela prenosa kompetenc med različnimi profili in 

implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejše izvajanje storitev v skupnosti. Model 

prenosa kompetenc se bo gradil s pomočjo dodatnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja 

strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje kakovostne in varne storitve. Usposabljanje in 

izobraževanje bo zagotovilo ministrstvo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis znaša za leta 2019, 2020, 2021 

in 2022 največ do 13.173.900,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelj na JR je lahko dom za starejše iz 50. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 

št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 

ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 

28/19), ki je sočasno tudi izvajalec socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, skladno s 1. 

točko 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) in izvaja storitve v javni mreži.  

 

Prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR obvezno poveže v konzorcij, kjer je 

obvezni partner zdravstveni dom, kot izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti v javni mreži. Zdravstveni dom mora imeti organizirano patronažno službo, 

ki se izvaja v okviru dejavnosti zdravstvenega doma ali kot patronažna služba s koncesijo.  

 

Prijavitelj ima na geografskem območju, ki ga pokriva konzorcijski partner zdravstveni dom, na 

področju celodnevne institucionalne oskrbe starejših vključenih najmanj 120 uporabnikov, na 

področju pomoči družini na domu pa najmanj 50 uporabnikov (upoštevajo se podatki o 

povprečnem mesečnem številu uporabnikov za preteklo leto).  

 

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
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Dodatni partnerji v konzorciju so lahko subjekti, ki delujejo na območju zdravstvenega doma, in 

sicer območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije , ostali subjekti, ki izvajajo 

zdravstvene in socialno varstvene storitve in programe v javni mreži, lekarne, nevladne in 

humanitarne organizacije, zavodi in skupnosti zavodov ter drugi subjekti, ki lahko s svojim 

delovanjem pripomorejo k izvajanju ukrepov tega JR. 
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11..2299        JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»SSppooddbbuujjaannjjee  ttrraajjnnoossttnnee  ppoosslloovvnnee  ssttrraatteešškkee  

ttrraannssffoorrmmaacciijjee  iinn  rraazzvvoojj  nnoovviihh  ppoosslloovvnniihh  mmooddeelloovv  vv  sslloovveennsskkiihh  

ppooddjjeettjjiihh  zzaa  llaažžjjee  vvkklljjuuččeevvaannjjee  vv  gglloobbaallnnee  vveerriiggee  vvrreeddnnoossttii««  

 
 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

 

Status: aktiven Datum objave: 21.6.2019 Rok prijave:  

 1. rok: 19. 7. 2019,  

 2. rok: 29. 11. 2019,  

 3. rok: 30. 4. 2020,  

 4. rok: 30. 9. 2020 in  

 5. rok: 23. 4. 2021. 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-

strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in 

srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih 

projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. 

 

Predmet javnega razpisa zajema: 

Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP. 

Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 

EUR 

 

Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za 

prijave. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR. 

Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov 

prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno 

zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem 

javnem razpisu. 

 

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že 

sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je 

izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega 

razpisa. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda 

vlogo/predlog  oz. predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v 

okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob 

izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem 

sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek 

ocenjevanja. 

 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_18julij2019_SLOsto.doc  35/67 

 

11..3300          JJaavvnnii  rraazzppiiss  nneeppoossrreeddnniihh  ppoossoojjiill  zzaa  ppoossppeeššeevvaannjjee  rraazzvvoojjaa  kkmmeettiijjssttvvaa  

vv  lleettuu  22001199  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

 

Status: aktiven Datum objave: 1.7.2019 Rok prijave:  

 30. 8. 2019,  

 25. 10. 2019,  

 15. 1. 2020,  

 13. 3. 2020,  

 20. 5. 2020 in  

 28. 8. 2020 oz. do porabe sredste 

Vir objave: http://www.jsmg-goriska.com/kmetijstvo-2019.html  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, 

predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji) v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini 

Miren - Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini Šempeter - Vrtojba. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

400.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki opravljajo osnovno 

kmetijsko dejavnost in/ali drugo dopolnilno dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih 

proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). Prijavitelj mora imeti sedež kmetije na 

območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - 

Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba, naložba pa mora biti 

realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada. Glede drugih pogojev glej razpisno 

dokumentacijo. 

 

http://www.jsmg-goriska.com/kmetijstvo-2019.html
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11..3311          JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»SSppooddbbuujjaannjjee  ppaarrttnneerrsstteevv  zzaa  uuččiinnkkoovviitteejjššii  nnaassttoopp  nnaa  

ttuujjiihh  ttrrggiihh  22002200  --  22002222««  

 
 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija  

 

Status: aktiven Datum objave: 8.7.2019 Rok prijave:  

 5. 10. 2019 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-

ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta 

pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje 

zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom 

krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti 

poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 

2.800.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR. 

Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih 

stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Do sofinanciranja so upravičeni MSP-ji:  

 ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in 

 želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali 

 nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo le partnerstva sestavljena iz najmanj treh partnerjev. Glede drugih 

pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022
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11..3322          PP44LL  22001199  --  SSppooddbbuuddee  zzaa  rraazzvvoojj  lleessaarrssttvvaa  nnaa  ppooddrrooččjjuu  

ppoollpprrooiizzvvooddoovv  22..00  

 
 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 17.7.2019 Rok prijave:  

 29. 8. 2019,  

 23. 10. 2019,  

 15. 1. 2020 in  

 6. 4. 2020 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z 

viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na 

področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne 

surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. 

To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, 

vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

8.369.659,68 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 

250.000,00 EUR ter največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot 

pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske 

družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti 

podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Za povezane 

družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem 

določil Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Mikro podjetja niso upravičena do prijave na javni 

razpis. 

Na javni razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo 

polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa (predmet operacije je proizvodnja 

polproizvodov) in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta 

znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 

protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem 

organu do vključno 31. 12. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri 

pristojnem organu). 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91
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22  JJAAVVNNII  PPOOZZIIVVII  IINN  PPOONNUUDDBBEE  
 

22..11    OOpprroossttiitteevv  ppllaaččiillaa  pprriissppeevvkkoovv  zzaa  ssttaarreejjššee    

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

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca lahko še naprej uveljavljate 

tudi v letih 2018 in 2019, na podlagi spremembe Zakona o 

interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A), ki je bila 

sprejeta decembra 2017. 

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 31.12.2019. 

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 lahko še naprej uveljavljate tudi v letih 2018 

in 2019, na podlagi spremembe Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela 

(ZIUPTD-A), ki je bila sprejeta decembra 2017. 

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 

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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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. 
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22..22    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
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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..33    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..44    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..55      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 2010-2019 se uporablja od 1. 

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

 davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih 

skupin ukrepa – izvaja Finančna uprava RS (FURS); 

 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 

sredstev: 

 

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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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..66        JJaavvnnii  ppoozziivv  rreecceennzzeennttoomm  tteehhnnoolloošškkoo  rraazzvvoojjnniihh  pprroojjeekkttoovv  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 24.4.2018 Rok prijave:  

 Poziv je odprt do njegovega preklica na spletni strani 

SPIRIT 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-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. 

 

Odpiranje prijav se bo izvajalo periodično, prve tri mesece predvidoma vsak teden v mesecu in ne 

bo javno. Naslednja odpiranja se bodo izvajala po potrebi. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije. Prijavitelj prijavo odda 

samostojno. 

 
 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
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22..77        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  ddeelloovvnneeggaa  pprreeiizzkkuussaa  zzaa  

22001188//22001199  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.8.2018 Rok prijave:  

 Od 8. 8. 2018 do najkasneje 23. 10. 2019. 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2018-2019  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki 

sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. 

Izvajalci programa Delovni preizkus so delodajalci. Program se izvaja na konkretnem delovnem 

mestu, neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Morebitno izvajanje preizkusa od doma ni 

dovoljeno. 

Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren 

prostor. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan 

posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za 

udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. Nedoseganje minimalno predpisanega števila ur 

mentorstva se šteje za vsebinsko kršitev. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem 

delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na predpisano število opravljenih 

mentorskih ur. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus 

vključenih oseb. 

 

Predvidena je vključitev 2.000 brezposelnih, ki so prijavljeni pri Zavodu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Na voljo je skupaj 1,8 milijona EUR iz slovenskega proračuna. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek: 

 

 206 EUR za udeleženca ali  

 samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:  

o delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),  

o kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog),   

o kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene 

predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu 

zaradi razlogov na svoji strani. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 

1. je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vpisana v Poslovni register Slovenije, 

 

Za namen tega javnega povabila se kot poslovni subjekti, registrirani za opravljanje dejavnosti, 

štejejo poslovni subjekti, ki so v Poslovnem registru Slovenije vpisani na podlagi vpisa: 

 v sodni register kot primarni register, 

 v poslovni register kot primarni register, razen fizičnih oseb - sobodajalcev, ki lahko po 

matični zakonodaji registrirano dejavnost opravljajo le začasno 

In drugi pogoji iz razpisa. 

 
 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2018-2019
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22..88        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo::  UUssppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu  zzaa  oosseebbee  zz  

mmeeddnnaarrooddnnoo  zzaaššččiittoo  22001188//22001199  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.10.2018 Rok prijave:  

 do 29. 11. 2019 do 12:00. 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-

za-osebe-z-mednarodno-zascito-2018-2019  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

V program se lahko vključijo osebe z mednarodno zaščito, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 

pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

Usposabljanje na delovnem mestu po tem povabilu poteka na konkretnih delovnih mestih pri 

delodajalcih. Morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno. 

 

Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz 

ciljne skupine v delovni proces delodajalca, 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 delovnem mestu, kar bo pripomoglo k delovni in 

socialni integraciji vključene osebe (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) ter mu povečalo 

zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. 

 

Namen javnega povabila je izbor izvajalcev za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu za osebe 

z mednarodno zaščito, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 

zaposlovanje. 

Program je namenjen delovni in socialni integraciji oseb z mednarodno zaščito ter povečevanju 

njihovih zaposlitvenih možnosti. S pridobitvijo in krepitvijo znanj, veščin in spretnosti na 

konkretnem delovnem mestu bodo vključene osebe z mednarodno zaščito realizirale dostop do dela 

in zaposlitve in si povečale konkurenčnost na trgu dela. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za leti 2018 in 2019 je na voljo okvirno 150.000 EUR, zagotovljenih iz slovenskega proračuna. 

 

Predvidena je vključitev okrog 33 brezposelnih z mednarodno zaščito v usposabljanje na delovnem 

mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičena stroška usposabljanja, ki se izplačata delodajalcu za udeleženca, sta: 

1. mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov 

delodajalca znaša 250,00 EUR ter 

2. strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini. 

 

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno udeležencu, sta: 

 dodatek za aktivnost, 

 dodatek za prevoz. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V usposabljanje na delovnem mestu vključimo osebe s priznano mednarodno zaščito, ki so 

prijavljene v evidenci brezposelnih. 

 

Delodajalec: 

 je pravna ali fizična oseba(poslovni subjekt), vpisana v Poslovni register Slovenije. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2018-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2018-2019
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22..99        JJaavvnnii  ppoozziivv  5511FFSS--PPOO1188;;  FFiinnaannččnnee  ssppooddbbuuddee  zzaa  nnoovvee  nnaalloožžbbee  vv  

uuččiinnkkoovviittoo  rraabboo  iinn  oobbnnoovvlljjiivvee  vviirree    eenneerrggiijjee  
 

Izdajatelj: EKO SKLAD  

Status: 

aktiven 

Datum objave: 5.10.2018 Rok prijave:  do porabe sredstev. 

Vir objave: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih 

sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za 

nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov 

učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe 

obnovljivih virov energije. 

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli 

izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem 

pozivu: 

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu 

B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom 

C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih 

streh 

D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni 

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe 

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 

ogrevanja 

H- vgradnja sprejemnikov sončne energije 

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah 

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave 

K- optimizacija sistema ogrevanja 

L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo 

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe 

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav 

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov 

P- uvedba sistema upravljanja z energijo 

R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu 

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR. 

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 

sofinanciranja: 

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, 

brez DDV. 

Ciljne 

skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo: 

 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 

US, 82/13, 55/15 in 15/17) ter 

 zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki 

nameravajo izvesti začetno naložbo v ukrepe iz 1. točke tega poziva in so investitorji naložbe, s 

pinim soglasjem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine. 

 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152
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22..1100      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  zzaaššččiittoo  ppaatteennttoovv,,  mmooddeelloovv  iinn  zznnaammkk  
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 25.1.2019 Rok prijave:  

 Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 03. 2023 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov: 

 priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, 

 prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, 

  prevoda prijave. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 1.500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR. 

Maksimalna višina subvencije: 

 je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa, 

 je 9.999,99 EUR - z vključenimi popolnim preizkusom. 

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 

 

 

 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
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22..1111        JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  cceerrttiiffiikkaattoovv  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 25.1.2019 Rok prijave:  

 Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 03. 2023 

Vir objave:  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja 

certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi 

mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, 

CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL). 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 1.500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. 

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 
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22..1122        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttaavv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

ssppooddbbuuddee  zzaa  zzaappoosslliitteevv  mmllaaddiihh  ––  »»zzaappoosslliimmoo  mmllaaddee««  

 
 

Izdajatelj: Zavod za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 12.2.2019 Rok prijave:  

 od 12. 02. 2019 do 29.12.2019 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposlimo-mlade  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

V projekte v okviru programa Zaposlimo mlade bo Zavod vključil mlade, stare do vključno 29 let, 

ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in so pridobili potrdilo o uspešnem zaključku 

udejstvovanja v projektnih aktivnostih s strani izbranega prijavitelja/upravičenca na Javnem razpisu 

za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019, ki ga je objavilo 

ministrstvo, pristojno za delo. 

 

Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za: 

 polni delovni čas 40 ur na teden ali 

 delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti brezposelne osebe, vendar ne krajši od 20 ur na 

teden. 

 

Javno povabilo je odprto od 12. 2. 2019 do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi 

porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo 

znotraj koledarskega leta ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 29. 12. 2019. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za obdobje 2019–2021 je na voljo dobrih 1,187 milijonov EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Pridobite lahko subvencijo v vrednosti 5.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je  vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni 

register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.    

 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposlimo-mlade
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22..1133        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttaa  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

UUččnnee  ddeellaavvnniiccee  22001199  
 

Izdajatelj: Zavod za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 14.2.2019 Rok prijave:  

  do 27. 12. 2019 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2019-prakticno-

usposabljanje  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa 

Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično 

usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. 

Učne delavnice po tem javnem povabilu pomenijo vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne 

skupine, za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo, v delovni proces 

delodajalca, v okviru katerega se vključena oseba (v nadaljevanju: udeleženec): 

1. pod strokovnim vodstvom internega mentorja praktično usposablja z namenom, da pridobi 

znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje v konkretnem delovnem okolju socialnega 

podjetništva, ter 

2. s pomočjo zunanjega mentorja, skozi poglobljeno individualno strokovno pomoč, blaži in rešuje 

specifične težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, 

invalidnosti, zdravstvenih ter drugih socialnih ovir, vse s ciljem, da bi ob koncu Učne delavnice 

samostojno opravljal naloge, določene v izbranem programu Učne delavnice. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1,45 milijona EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pravne ali fizične osebe (poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije 

in: 

a. je hkrati zaposlitveni center ali 

b. ima status socialnega ali 

c. ima status invalidskega podjetja. 

 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2019-prakticno-usposabljanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2019-prakticno-usposabljanje
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22..1144        JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  ttrržžnnee  rraazziisskkaavvee  ttuujjiihh  ttrrggoovv  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 22.2.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31. 10. 2019,  

 v letu 2020 31. 10. 2020,  

 v letu 2021 31. 10. 2021,  

 v letu 2022 31. 10. 2022 in  

 v letu 2023 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot 

tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o 

tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov 

(ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.)  s ciljem: - identifikacije in 

ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, - ocene ustreznosti izdelkov ali storitev 

prijavitelja za potrebe tujega trga, - priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja 

potrebam tujega trga, - identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu. 

Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem 

trgu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 1.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. 

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.  

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja 

(Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na 

dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni 

register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.  

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
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22..1155        JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  uuddeelleežžbboo  vv  ggoossppooddaarrsskkiihh  ddeelleeggaacciijjaahh  vv  

ttuujjiinnoo  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2019 Rok prijave:  

 Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih 

delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. 

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih pogojev glej 

razpisno dokumentacijo. 

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
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22..1166        JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  sskkuuppiinnsskkee  pprreeddssttaavviittvvee  sslloovveennsskkeeggaa  

ggoossppooddaarrssttvvaa  nnaa  sseejjmmiihh  vv  ttuujjiinnii  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/SEJMI_V_TUJINO/1.-JP---Skupinske-predstavitve-

slov.gospodarstva-na-sejmih-v-tujini.pdf  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih 

skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT 

Slovenija. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 1.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike 

Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.    

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU.  

 

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/SEJMI_V_TUJINO/1.-JP---Skupinske-predstavitve-slov.gospodarstva-na-sejmih-v-tujini.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/SEJMI_V_TUJINO/1.-JP---Skupinske-predstavitve-slov.gospodarstva-na-sejmih-v-tujini.pdf


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1177        JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  uuddeelleežžbbee  nnaa  mmeeddnnaarrooddnniihh  ffoorruummiihh  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih 

forumih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

 

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1188        JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  ddiiggiittaallnnii  mmaarrkkeettiinngg  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju 

digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. 

prihodki od prodaje.  

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 

8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj 

navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023). 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

 

 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1199      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  ddvviigg  ddiiggiittaallnniihh  kkoommppeetteenncc  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k 

zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s 

čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih 

kompetenc. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 3.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 

20.000 EUR; pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto. 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. 

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

 



SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..2200      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  cceerrttiiffiikkaattoovv  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k 

pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala 

njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in 

dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja 

certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi 

mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, 

CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 1.500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek 

zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek. 

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..2211      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  zzaaššččiittoo  ppaatteennttoovv,,  mmooddeelloovv  iinn  zznnaammkk  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zaščiti 

intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi 

konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov: 

 priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, 

 prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, 

 prevoda prijave. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 1.500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek 

zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek. 

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. 

 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR. 

Maksimalna višina subvencije: 

 je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa, 

 je 9.999,99 EUR - z vključenimi popolnim preizkusom. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..2222      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  pprriipprraavvoo  ddiiggiittaallnnee  ssttrraatteeggiijjee  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar 

zajema naslednje aktivnosti: 

- oceno stanja na področju digitalizacije, 

- pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in 

- pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja: 

 Izkušnja kupca (Customer eXperience), 

 Podatkovna strategija, 

 Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, 

 Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, 

 Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, 

 Strategija razvoja digitalne kulture, 

 Kibernetska varnost, 

 Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za 

storitvena). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek 

zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek. 

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. 

 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. 

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023). 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..2233          JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  kkiibbeerrnneettsskkoo  vvaarrnnoosstt  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 12.4.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k 

zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, 

dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.  

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali 

vdorni (penetracijski) test. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 – 

2023, znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in 

tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 

EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.  

Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri 

in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, 

maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. 

 

Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v 

celotnem obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 

EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

 

 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
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22..2244          JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  VVaavvččeerr  zzaa  ssttaattuussnnoo  pprreeoobblliikkoovvaannjjee  ddrruužžbb  

 
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 

Status: aktiven Datum objave: 17.5.2019 Rok prijave:  

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

 v letu 2019 je 31.10.2019,  

 v letu 2020 31.10.2020,  

 v letu 2021 31.10.2021,  

 v letu 2022 31.10.2022 in  

 v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1

187  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k 

statusnemu problikovanju:  

- samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,  

- delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali  

- zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja 

njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.  

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti 

statusnega preoblikovanja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 

2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. 

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 

Prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 

2023). 

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek 

zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1187
http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1187
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22..2255          NNaatteeččaajj  zzaa  ppooddeelliitteevv  ffiinnaannččnniihh  ssppooddbbuudd  zzaa  nnaajjbboolljjššii  ppoosslloovvnnii  mmooddeell  

iinn  nnjjeeggoovvoo  pprreeddssttaavviitteevv  ppooddjjeettnniicc  zzaaččeettnniicc  22001199  

 
 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

 

Status: aktiven Datum objave: 7.6.2019 Rok prijave:  

 22. 7. 2019 do 13. ure 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-07-Natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud--za-

najboljsi-poslovni-model-in-njegovo-predstavitev-podjetnic-zacetnic-2019  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic 

v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.  

  

Cilj razpisa bodo dosegli z naslednjimi rezultati: 

 uspešen zagon najmanj 30 novih podjetij, ki jih vodijo ženske; 

 stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice; 

 spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

90.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prejemniki so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 registrirale svoje podjetje (v obliki 

gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo) in so 

uspešno zaključile ABC usposabljanje, ki ga je organiziral SPIRIT Slovenija ter so se s svojo 

predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 30 najbolje ocenjenih. Glede drugih pogojev 

glej razpisno dokumentacijo. 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-07-Natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud--za-najboljsi-poslovni-model-in-njegovo-predstavitev-podjetnic-zacetnic-2019
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-07-Natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud--za-najboljsi-poslovni-model-in-njegovo-predstavitev-podjetnic-zacetnic-2019
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22..2266          JJaavvnnii  ppoozziivv  MMOOPP  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  ss  pprrooggrraammsskkeeggaa  

ppooddrrooččjjaa  LLIIFFEE  zzaa  lleettoo  22001199  

 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

Status: aktiven Datum objave: 14.6.2019 Rok prijave:  

 Podpisane pogodbe z Evropsko komisijo morajo prispeti 

v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu 

pogodbe z Evropsko komisijo 

Vir objave: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE 

za zbiranje predlogov za leto 2019 Evropske komisije sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o 

sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz 

programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju 

predloženih projektnih predlogov. 

 

Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki bodo v primeru odobritve 

sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2019, upravičeni tudi do sofinanciranja 

s sredstvi Ministrstva. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje 

projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi 

prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za 

okolje in prostor. Podpisane pogodbe z Evropsko komisijo morajo prispeti v vložišče Ministrstva 

najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo. Sredstva se bodo porabljala po 

dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja le-teh. 

 

Upravičenci po tem pozivu so upravičenci, navedeni v pogodbi z Evropsko komisijo, odgovorni za 

izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu, ki se izvaja na območju Republike 

Slovenije in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno 

dokumentacijo. 

 

 

http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/

