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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  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:  

  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 2022: 1.600.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Največ do 13.136,76 EUR. 

Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega 

sejemskega prostora, velikosti najetega razstavnega prostora in programskega območja, v 

katerega spada prijavitelj (kohezijska regija Vzhodna/Zahodna Slovenija). 

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..22  JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»KKrreeppiitteevv  ttrržžeennjjaa  bbllaaggoovvnniihh  zznnaammkk  nnaa  ttuujjiihh  ttrrggiihh  pprreekk  

sshhoowwrroooommoovv««  

 
 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

 

Status: aktiven Datum objave: 

31.5.2018 

Roki prijave:  

 03. 05. 2022. 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/319  

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/razpis/319
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11..33      FFiinnaanncciirraannjjee  nnaalloožžbbeenniihh  pprroojjeekkttoovv  vv  ggoossppooddaarrssttvvuu  ((NNAALLOOŽŽBBEE  11))  

 
 

Izdajatelj: SID banka 

 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020 

 

Rok prijave:  

 Do porabe sredstev 

Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-

nalozbe-1  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

V okviru kredita zagotovljajo sredstva, namenejna za naložbe v opredmetena in neopredmetena 

sredstva na področju: 

 Podjetniških projektov v vseh fazah razvoja. 

 Raziskav in razvoja z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja. 

 Spodbujanja in izboljševanja nivojev izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter spodbud 

 potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanje specifičnih znanj. 

 Zaposlovanja težje zaposljivih oseb. 

 Varovanja okolja in energetske učinkovitosti. 

 Regionalnega razvoja. 

 Stanovanjskem področju določenim kategorijam prebivalstva. 

 Gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, 

bonitete ter oblike zavarovanj. Dobo kreditiranja od 6 do 20 let. Možnost moratorija na odplačilo 

glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita. 

Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni 

ključna za pridobitev kredita. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga Investicija 

se bo končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z investicijo lahko 

pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita. Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih 

stroškov. 

 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-1
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11..44      FFiinnaanncciirraannjjee  nnaalloožžbb  vv  ggoozzddnnoo  --  lleessnnoo  pprreeddeelloovvaallnnoo  vveerriiggoo  ((LLEESS  11))  

 
 

Izdajatelj: SID banka 

 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020 

 

Rok prijave:  

 Do porabe sredstev 

Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-

les-1  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

V okviru kredita se zagotvljajo sredstva, namenjena za: 

 gradnjo novih obratov za predelavo lesa, 

 tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, 

 novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesenih proizvodov 

 novo tehnološko opremo za nov proces proizvodnje lesenih proizvodov 

 novo tehnloško opremo za proizvodnjo lesenih proizvodov in povečanje števila zaposlenih, 

 proizvodnje ali dodane vrednosti. 

Cilj je, da podjetju omogočimo investicije ter tako omogočimo razvoj. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, 

bonitete ter oblike zavarovanj. Dobo kreditiranja od 6 do 15 let. Možnost moratorija na odplačilo 

glavnice največ 6 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita. 

Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni 

ključna za pridobitev kredita. Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. 

Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Samostojni podjetnik gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga. 

Če se bodo dela končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z deli lahko 

pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita. 

Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1
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11..55        33..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ooppeerraacciijjoo  UUrreeddiitteevv  ggoozzddnniihh  vvllaakk,,  ppoottrreebbnniihh  zzaa  

iizzvveeddbboo  ssaannaacciijjee  ggoozzddoovv  iizz  PPRRPP  22001144--22002200  

 
 

Izdajatelj: Ministrtvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 10.7.2020 Rok prijave:  

 31. 12. 2024 do 23.59 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-

potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, 

potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. 

februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, 

zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 

2018. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR od tega: 

- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma skupno 70.000 EUR (sklop A); 

- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma  skupno 40.000 EUR (sklop B); 

- za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma 

skupno 170.000 EUR (sklop C); 

- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018 skupno 90.000 EUR (sklop D). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Finančne določbe so določene v 24. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 24. členu Uredbe, ki ureja 

vetrolom. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec, ki lahko pridobi podporo po tem javnem razpisu, je določen v 19. členu Uredbe, ki 

ureja žledolom, in v 19. členu Uredbe, ki ureja vetrolom. 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
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11..66  JJaavvnnii  ppoozziivv  9922FFSS--PPOO2211  FFiinnaannččnnee  ssppooddbbuuddee  zzaa  nnoovvee  nnaalloožžbbee  vv  

uuččiinnkkoovviittoo  rraabboo  eenneerrggiijjee  iinn  oobbnnoovvlljjiivvee  vviirree  eenneerrggiijjee  zzaa  ggoossppooddaarrssttvvoo  
 

 

Izdajatelj: EKO SKLAD 

Status: aktiven Datum objave: 17.12.2021 

 

Rok prijave:  

 do porabe sredtev 

Vir objave: https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-

spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude za gospodarstvo v obliki:  

– nepovratnih sredstev in/ali  

– kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe 

obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije 

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

tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih 

ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila 

zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv: 

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, 

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, 

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 

prostoru/podstrešju, 

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, 

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 stavbe, 

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, 

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi, 

K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi, 

L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe, 

M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote, 

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 – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina nepovratnih sredstev znaša 5.000.000,00 EUR. 

Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada. 

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 2.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis).  

Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.  

Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek 

kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem 

pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3%. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo: 

– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo 

registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi 

vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, 

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih 

uporabnikov državnega proračuna. 

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
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11..77  2222..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..11  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  kkmmeettiijjsskkaa  

ggoossppooddaarrssttvvaa  zzaa  lleettoo  22002211,,  OOPPEERRAACCIIJJAA::  NNaalloožžbbee  zzaa  iizzbboolljjššaannjjee  

ssppllooššnnee  uuččiinnkkoovviittoossttii  iinn  ttrraajjnnoossttii  kkmmeettiijjsskkiihh  ggoossppooddaarrsstteevv,,  nnaammeennjjeennee  

zzaaššččiittii  žžiivvaallii  nnaa  ppaaššii  pprreedd  vveelliikkiimmii  zzvveerrmmii  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 17.12.2021 

 

Rok prijave:  

 13. 4. 2022 do 14.00. 

Vir objave:  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet podpore so v skladu z 8. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe naložbe v ureditev 

pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi 

elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka iz 

Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem 

z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

za obdobje 2014–2020  (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 

81/18, 10/19, 76/19,  7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem besedilu: območje pojavljanja 

medveda in volka):  

 nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme (pašni aparat),  

 nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme (pašni aparat),  

 postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme in 

opreme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za 

napajanje električnih pastirjev,  

 ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori,  

 nakup dodatne opreme na pašniku oziroma obori: oprema za oskrbo z vodo (cisterna), visoka 

premična varovalna elektromreža in druga premična elektromreža, in prikolice za prevoz živali 

z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t, 

 nakup kmetijskega zemljišča, na katerem stoji pašnik oziroma obora. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 

 250.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A), 

 500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 

posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter 

 250.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Do 90 % upravičenih stropkov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je 

nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki 

Sloveniji. 

Upravičenec iz prejšnjega odstavka je mladi kmet, če izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega ali 

četrtega in petega odstavka 6. člena te uredbe. 
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11..88  77..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..22  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  pprreeddeellaavvoo,,  

ttrržžeennjjee  oozziirroommaa  rraazzvvoojj  kkmmeettiijjsskkiihh  pprrooiizzvvooddoovv  zzaa  lleettoo  22002211  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 24.12.2021 

 

Rok prijave:  

 1. 6. 2022 do 14.00. 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-

predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 

proizvodov se nameni za naložbe v: 

-        predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, 

-        predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, 

-        trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 21.200.000 EUR, ki se razdelijo po 

naslednjih sklopih. 

 

 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) 

 6.000.000 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso 

nosilci kmetije (sklop B) ter 

 14.200.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. 

Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo 

največ 1.500.000 eurov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3.000.000 evrov podpore, 

upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja pa največ 5.000.000 evrov podpore. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Javni razpis je  strukturiran v tri sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer: 

– sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij, 

– sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso 

nosilci kmetije, 

– sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom posameznikom, zadrugam, zavodom in 

gospodarskim družbam. 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
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11..99  2233..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..11  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  kkmmeettiijjsskkaa  

ggoossppooddaarrssttvvaa  zzaa  lleettoo  22002211;;  OOppeerraacciijjaa::  NNaalloožžbbee  vv  zzmmaannjjššaannjjee  eemmiissiijj  

ttooppllooggrreeddnniihh  pplliinnoovv  iizz  kkmmeettiijjssttvvaa  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 24.12.2021 

 

Rok prijave:  

 26. 4. 2022 do 14.00. 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-

kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-

iz-kmetijstva/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe: 

a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 

amonijaka, in sicer: 

– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, 

– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih 

gnojil, 

– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, 

– nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov; 

b) ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja 

podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne 

zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj 

deset odstotkov oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme 

povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov 

glede na stanje pred naložbo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 27.424.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih 

sklopih: 

 

 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A), 

 16.596.800 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 

posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter 

 8.827.200 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Do 50 % upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je 

nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki 

Sloveniji. 

Upravičenec iz prejšnjega odstavka je mladi kmet, če izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega ali 

četrtega in petega odstavka 6. člena te uredbe. 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/
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11..1100  2244..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..11  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  kkmmeettiijjsskkaa  

ggoossppooddaarrssttvvaa  zzaa  lleettoo  22002211;;  OOppeerraacciijjaa::  NNaalloožžbbee  nnaammeennjjeennee  iizzvvaajjaannjjuu  

nnaaddssttaannddaarrddnniihh  zzaahhtteevv  nnaa  ppooddrrooččjjuu  zzaaššččiittee  rreejjnniihh  žžiivvaallii  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 24.12.2021 

 

Rok prijave:  

 26. 4. 2022 do 14.00. 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-

kmetijska-gospodarstva/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet podpore so v skladu s 5. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe naslednje naložbe: 

 ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, 

 ureditev izpustov, 

 ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, 

 nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih 

gnojil, 

 zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in 

 ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 

 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A), 

 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 

posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter 

 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Do 50 % upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 

kmetijskih gospodarstev je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja 

kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 

Če je upravičenec iz prejšnjega odstavka mladi kmet se za namen te operacije šteje, da je mladi 

kmet fizična oseba, ki je prvič vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG v obdobju pet 

let pred oddajo vloge na javni razpis in je ob vložitvi te vloge: 

-        stara od 18 let do vključno 40 let in 

-        ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja 

izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020. 

Če je fizična oseba iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik, se pogoji iz prejšnjega 

odstavka nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika. 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva/
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11..1111      DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss––ppoossoojjiillaa  zzaa  iinnvveessttiicciijjsskkee  pprroojjeekktteevv  ggoossppooddaarrssttvvuu––

BB11  
 

 

Izdajatelj: Slovenski regionalni razvojni sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 31.12.2021 

Sprememba 14.1.2022 

 

Rok prijave:  

 od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. 

Vir objave: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021209.pdf#page=25  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki. 

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki 

zasleduje cilj Stran 2992 / Št. 209 / 31. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del 

– spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

– Pozitivni učinek na konkurenčnost, 

– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti, 

– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, 

– Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije. 

Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR+ pribitek od 0,61% do 3,64% letno. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 6.727.985,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 

pa 1.500.000,00 EUR.  

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 117.647,06 EUR. Celotni stroški posameznega 

projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu B1.3. Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani: 

– v skladu z Zakonom 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, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 

– ZIntPK-C in 18/21), kot: 

a) pravna oseba, 

– družba z neomejeno odgovornostjo, 

– komanditna družba, 

– družba z omejeno odgovornostjo, 

– delniška družba, 

– komanditna delniška družba, 

– evropska delniška družba. 

b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. – v skladu z Zakonom o 

zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), kot: 

– zadruga. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 1. 1. 2018. Upravičena velikost vlagatelja 

po podprogramu B1.3 

– Mikro 

– Mala 

– Srednja 

– Velika 

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021209.pdf#page=25


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno 24marec2022_SLOsto.doc  16/71 

 

11..1122      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  sslloovveennsskkeeggaa  ddeellaa  ddvvoossttrraannsskkiihh  aallii  

ttrriissttrraannsskkiihh  sskkuuppnniihh  rraazziisskkoovvaallnniihh  pprroojjeekkttoovv  WWeeaavvee,,  kkjjeerr  FFWWOO  ((TThhee  

RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn  ––  FFllaannddeerrss,,  FFWWOO))  ddeelluujjee  vv  vvllooggii  vvooddiillnnee  aaggeenncciijjee  
 
 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2022 

 

Rok prijave:  

 01. 04. 2022 do 14. ure 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/22/razpis-WEAVE-FWO-22.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega 

skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil 

na javnem razpisu The Research Foundation – Flanders, FWO (gl. povezavo) kot skupni 

raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem 

raziskovalnem projektu Weave sodelujeta flamski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v 

skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski 

(FWF), luksemburški (FNR), švicarski (SNSF), poljski (NCN), valonski (FNRS) ali nemški (DFG) 

vodja projekta. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

ARRS bo skladno z notranjimi smernicami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v 

sofinanciranje sprejela skupne dvostranske ali tristranske raziskovalne projekte, ki se bodo uvrstiti 

med 20% najbolje ocenjenih raziskovalnih projektov v okviru ocenjevalnega postopka pri FWO in 

jih bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje.  

Slovenski del skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen 

raziskovalni projekt ne sme presegati 75.000 EUR letno v primeru, da raziskovalni projekt traja 

štiri leta in 100.00 EUR letno v primeru,da raziskovalni projekt traja tri leta, 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 sprejema sklepa o izboru 

prijav raziskovalnih projektov. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta 

polne zaposlitve za posamezno leto. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o 

izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register 

zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom in s 

predpisi ARRS. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

 

http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/22/razpis-WEAVE-FWO-22.asp
https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-collaboration/intra-european-research-projects/weave/weave-fwo-lead/
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11..1133      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  FFrraannccoosskkoo  rreeppuubblliikkoo  vv  ookkvviirruu  PPrrooggrraammaa  

PPRROOTTEEUUSS  vv  lleettiihh  22002233  iinn  22002244  
 
 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Status: aktiven Datum objave: 28.1.2022 

 

Rok prijave:  

 21. 4. 2022 do 15.00 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/22/razp-franc-proteus-23-24.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih 

raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2023 in 2024 na vseh 

raziskovalnih področjih. 

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, 

povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih 

raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na 

razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne 

razpise. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

40.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: 

 

 so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register 

zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, 

 imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega 

raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih 

Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za 

realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta. 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/22/razp-franc-proteus-23-24.asp
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11..1144      SSII--SSKK  22002222  --  SSoo--iinnvveessttiirraannjjee  zz  zzaasseebbnniimmii  iinnvveessttiittoorrjjii  
 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 28.1.2022 

 

Rok prijave:  

 2. odpiranje  do vključno 31. 3. 2022 do 14:00 ure  

 3. odpiranje do vključno 29. 4. 2022 do 14:00 ure  

 4. odpiranje do vključno 31. 5. 2022 do 14:00 ure  

 5. odpiranje do vključno 30. 6. 2022 do 14:00 ure  

 6. odpiranje do vključno 31. 8. 2022 do 14:00 ure  

 7. odpiranje do vključno 30. 9. 2022 do 14:00 ure  

 8. odpiranje do vključno 27. 10. 2022 do 14:00 ure 

 9. odpiranje do vključno 30. 11. 2022 do 14:00 ure  

 10. odpiranje do vključno 30. 12. 2022 do 14:00 ure  

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=144  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča 

inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. 

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, 

fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja 

preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko 

kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov 

in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih 

raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je namenjen nadaljevanju 

finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - druga razvojna faza namenjena širitvi in 

rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti. 

Cilj javnega razpisa je: 

- lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti; 

- spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v 

semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-

investiranjem zasebnega investitorja); 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

4.300.000 EUR, pri čemer je največ do 1.600.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna 

Slovenija in največ do 2.700.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Sredstva niso 

prenosljiva med posameznimi kohezijskimi regijami. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 400.000 

EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi 

semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 400.000 EUR kadar s Skladom 

so-investirajo korporacije. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so: 

1. mikro in mala podjetja (v skladu z določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 

651/2014 z dne 17.6.2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 

Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana  

podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oz. finančnih zneskov v teh 

primerih. 

2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo 

(d.o.o.) (nimajo pa statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), 

ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, 

razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo 

več kot 5 let; 

in drugi pogoji iz razpisne dokumentacije. 

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=144
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11..1155  2244..      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  66..11  PPoommoočč  zzaa  zzaaggoonn  ddeejjaavvnnoossttii  zzaa  mmllaaddee  

kkmmeettee  zzaa  lleettoo  22002222  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 21.1.2022 

 

Rok prijave:  

 31. 3. 2022 do 14.00 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-

kmete-2022/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in 

kmetijske dejavnosti. 

Cilja podukrepa sta: 

- izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev, 

- izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.932.207,66 eurov. V skladu s petim odstavkom 12. 

člena Uredbe se sredstva razdelijo po naslednjih sklopih: 

- 6.705.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v 

pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali 

v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike 

in družbe z enim družbenikom (sklop A), in 

- 2.227.207,66 eurov za ostale upravičence (sklop B). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Podpora v okviru podukrepa iz te uredbe se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne 

finančne pomoči. 

Pri sklopu A iz petega odstavka 12. člena te uredbe znesek podpore znaša 45.000 eurov na 

upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo: 

- mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, 

invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem 

načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova 

opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, 

- samostojni podjetnik posameznik, 

- družba z enim družbenikom. 

Pri sklopu B iz petega odstavka 12. člena te uredbe znesek podpore znaša 18.600 eurov na mladega 

kmeta, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in 

zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v 

poslovnem načrtu. 

Podpora iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izplača v dveh obrokih, in sicer: 

- prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in 

- drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te uredbe je mladi kmet, ki je edini nosilec 

kmetijskega gospodarstva, družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v 

kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja, ter samostojni podjetnik posameznik, ki je kot 

mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. Mladi kmetje so na dan oddaje vloge na javni razpis 

stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost v skladu s četrtim 

odstavkom 6. člena te uredbe ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-2022/
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11..1166      JJaavvnnii  rraazzppiiss  --  SSppooddbbuuddee  zzaa  rraazziisskkoovvaallnnoo  rraazzvvoojjnnee  pprroojjeekkttee  NNOOOO  
 

 

Izdajatelj: SPIRIT - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 

tujih investicij in tehnologije 

 

Status: aktiven Datum objave: 18.2.2022 

 

Rok prijave:  

Skrajna roka za oddajo vlog za posamezno odpiranje sta 

naslednja: 

 oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022, 

 oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023. 

Vir objave: https://www.gov.si/novice/2022-02-18-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-raziskovalno-

razvojnih-projektov-90901/  

https://www.spiritslovenia.si/razpis/382  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja raziskovalno razvojnih 

projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti 

bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj 

vsakega RRI projekta 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. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

45.000.000,00 EUR. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2022 za koriščenje 

sredstev v proračunskih letih 2023, 2024 in 2025 je 22.500.000,00 EUR. Okvirna vrednost 

razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2023 za koriščenje sredstev v proračunskih letih 2024, 2025 

in 2026 je 22.500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja kot konzorcijski partnerji, kot so 

opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 

102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na 

velikost podjetja. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu 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. 

 

 

 

https://www.gov.si/novice/2022-02-18-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-raziskovalno-razvojnih-projektov-90901/
https://www.gov.si/novice/2022-02-18-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-raziskovalno-razvojnih-projektov-90901/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/382
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11..1177      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  vvllaaggaannjj  vv  jjaavvnnoo  iinn  sskkuuppnnoo  ttuurriissttiiččnnoo  

iinnffrraassttrruukkttuurroo  iinn  nnaarraavvnnee  zznnaammeenniittoossttii  vv  ttuurriissttiiččnniihh  ddeessttiinnaacciijjaahh  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2022 

18.3.2022 

 

Rok prijave:  

 20. 4. 2022 do 23.59 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-javno-in-skupno-

turisticno-infrastrukturo-in-naravne-znamenitosti-v-turisticnih-destinacijah/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne 

turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v 

(tudi na ali ob): 

 

 urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine 

na poselitvenih in neposelitvenih območjih, 

 plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin, 

 drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu, 

 turistične znamenitosti, 

 dostopne poti do turističnih znamenitosti, 

 parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in 

drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za 

shranjevanje, garderobe), 

 označevalne table in druge oznake za označevanje turističnih znamenitosti, 

 sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, 

 razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, 

informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v 

poselitvenih območjih znotraj njih, 

 javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode, 

 druge javne površine v turističnih destinacijah, ki so pretežno povezane s turizmom. 

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki so neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da 

bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti ter bo imela vpliv na višjo raven kakovosti 

doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, 

ki delujejo v teh destinacijah. 

 

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki bodo glede na naravo projektov usmerjena v 

okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodobnimi digitalnimi orodij in 

rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

10.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

do največ 60 % vrednosti upravičenih stroškov, vendar največ 2 milijona EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega 

razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko: 

 

 lokalne skupnosti, ki delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali imajo po podatkih 

SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov letno, 

 javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in so ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti, ali 

javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država in, ki na podlagi 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-javno-in-skupno-turisticno-infrastrukturo-in-naravne-znamenitosti-v-turisticnih-destinacijah/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-javno-in-skupno-turisticno-infrastrukturo-in-naravne-znamenitosti-v-turisticnih-destinacijah/
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predpisa ali po pooblastilu Ministrstva za okolje in prostor vlagajo v infrastrukturo za 

obiskovanje naravnih vrednot ter delujejo tudi na področju turizma - oboji zgolj v primeru, ko 

delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali na območju občin, ki imajo po podatkih 

SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov letno; 

 zveze društev, ki delujejo na področju turizma in imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih 

aktih ter za svoje člane in javno dobrobit urejajo javno turistično infrastrukturo, vendar zgolj za 

vlaganja v planinske in tematske poti. 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

SPREMEMBE: 

»Za prijavitelja iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka so omejitve pri kandidiranju, in sicer se 

lahko na območju ene lokalne skupnosti prijavi zgolj en projekt s prijaviteljem iz prve ali druge 

alineje prejšnjega odstavka. V primeru, da  sta prijavitelja na javni razpis oba prijavitelja iz prve in 

druge alineje prejšnjega odstavka, je upravičenec za kandidiranje zgolj prijavitelj iz prve alineje 

prejšnjega odstavka. V primeru, da  se na javni razpis prijavita dva ali več prijavitelja iz druge 

alineje prejšnjega odstavka na območju ene lokalne skupnosti, se pregledata obe vlogi, a 

sofinancira se le en projekt, in sicer tisti, ki doseže večje število točk pri ocenjevanju.« 
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11..1188          SSII--SSKK  22002222  --  SSoo--iinnvveessttiirraannjjee  zz  zzaasseebbnniimmii  iinnvveessttiittoorrjjii  
 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 

25.2.2022 

Rok prijave:  

Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 so:  

 do vključno 29. 4. 2022 do 14:00 ure za tretje (3.) odpiranje, 

 do vključno 31. 5. 2022 do 14:00 ure za četrto (4.) odpiranje,   

 do vključno 30. 6. 2022 do 14:00 ure za peto (5.) odpiranje,  

 do vključno 31. 8. 2022 do 14:00 ure za šesto (6.) odpiranje,   

 do vključno 30. 9. 2022 do 14:00 ure za sedmo (7.) odpiranje, 

 do vključno 27. 10. 2022 do 14:00 ure za osmo (8.) odpiranje,  

 do vključno 30. 11. 2022 do 14:00 ure za deveto (9.) odpiranje in   

 do vključno 30. 12. 2022 do 14:00 ure za deseto (10.) odpiranje. 

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=144  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča 

inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. 

 

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, 

fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja 

preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko 

kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov 

in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih 

raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je namenjen nadaljevanju 

finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - druga razvojna faza namenjena širitvi in 

rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti. 

 

Cilj javnega razpisa je: 

- lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti; 

- spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v 

semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-

investiranjem zasebnega investitorja). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

4.300.000 EUR, pri čemer je največ do 1.600.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna 

Slovenija in največ do 2.700.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Sredstva niso 

prenosljiva med posameznimi kohezijskimi regijami. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 400.000 

EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi 

semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 400.000 EUR kadar s Skladom 

so-investirajo korporacije. 

V primerih, ko se financira inovativno podjetje1 po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) 

št. 651/2014 z ustreznimi dokazili, znaša višina investicije do največ 800.000 EUR. 

 

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. 

Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni 

investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne 

sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) 

lahko znaša 49,8 %. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Mikro in mala podjetja (v skladu z določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 

17.6.2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 

651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila 

zaposlenih oz. finančnih zneskov v teh primerih. 

So organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=144
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pa statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti 

drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije 

najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let; 

So pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, ki ustreza pogojem za neodvisnega 

zasebnega investitorja po tem razpisu (fizično ali pravno osebo) vsaj v višini vrednosti investicije 

Sklada (t.j. minimalno 100.000 EUR oz. 200.000 EUR v primeru investicije korporacije). Zasebni 

investitorji so lahko poslovni angeli, skladi zasebnega kapitala ali podjetja v lasti poslovnih angelov 

ter korporacije. Sklad in zasebni investitor vlagatelja dokapitalizirajo skupaj po načelu pari passu, 

prav tako upoštevajoč isto načelo naknadno dokapitalizirajo končnega prejemnika (t.i. naknadna 

vplačila). 
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11..1199          PP44II  22002222  --  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuuddee  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zzaaččeettnniihh  

iinnvveessttiicciijj  nnaa  mmaannjj  rraazzvviittiihh  oobbmmooččjjiihh  
 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 

4.3.2022 

Rok prijave:  

 29. 3. 2022 do 14.00. ure  

 12. 4. 2022 do 14:00. ure 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in 

neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z 

bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove 

poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k 

večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu 

javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev. 

 

Upravičeno območje za izvajanje projektov so obmejna problemska območja in s tem občine: 

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, 

Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, 

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, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, 

Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, 

Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob 

Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, 

Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno 

območje).  

 

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev, če bodo izvajali investicijski projekt in imeli na dan oddaje 

vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na upravičenem območju. Sedež / 

poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

razpisa je 20.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de 

minimis. Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 100.000,00 EUR. V kolikor se 

ob oddaji zahtevka za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov projekta ne dosega 

100.000,00 EUR, se zahtevek zavrne, Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti že 

izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na 

transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun 

Republike Slovenije. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) z najmanj 

enim zaposlenim za polni delovni čas1 na dan 28. 2. 2022, ki se kot pravna ali fizična oseba, 

ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki posamezniki ali zadruge, ter so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev 

registrirana oziroma vpisana po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 oziroma Zakonu o 

zadrugah - ZZad, oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah, in bodo izvedle 

investicijo na upravičenem območju. 

 

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2200          PP22  22002222  --  SSppooddbbuuddee  zzaa  zzaaggoonn  iinnoovvaattiivvnniihh  ppooddjjeettiijj  
 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 

4.3.2022 

Rok prijave:  

 Razpis odprt do 10. 5. 2022 do 14:00. ure 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=148  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP 

(minimalno sprejemljiv produkt / minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna 

Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 %. 

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga 

upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer: 

 prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do 18. 8. 2022, 

 druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 31. 1. 2023 in 

 tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 9. 2023. 

 

Pavšalni znesek se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU. Določen je na 

podlagi Metodologije za določitev višine pavšalnega zneska pri financiranju spodbud za zagon 

inovativnih podjetij za produkt P2 2022 (Ministrstvo, januar 2022). Poenostavljena oblika 

financiranja sledi načelom zmanjševanja administrativnih bremen in posledično k učinkovitejšemu 

izvajanju ukrepov kohezijske politike za manjše operacije do 100.000 EUR javne podpore. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP) 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. Za opredelitev MSP in 

določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za 

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

upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. 

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so 

se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2021 in 15. 3. 2022 (upošteva se 

datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu). 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=148


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2211          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zzaaččeettnniihh  iinnvveessttiicciijj  vv  ppooddppoorroo  

iinnvveessttiicciijjaamm  zzaa  vveeččjjoo  pprroodduukkttiivvnnoosstt,,  kkoonnkkuurreennččnnoosstt,,  ooddppoorrnnoosstt  iinn  

ddeekkaarrbboonniizzaacciijjoo  ggoossppooddaarrssttvvaa  nnaa  oobbmmeejjnniihh  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

Status: aktiven Datum objave: 

4.3.2022 

Rok prijave:  

 11. 4. 2022 do 23.59 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-v-

podporo-investicijam-za-vecjo-produktivnost-konkurencnost-odpornost-in-dekarbonizacijo-

gospodarstva-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v 

opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. 

 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: 

 nakup strojev in opreme, 

 nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, 

licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na 

območju izvajanja razpisa, 

 gradbena-obrtniška-inštalacijska dela. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Razpisana vrednost javnega razpisa je 30 milijonov evrov.  

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, skladno s 

katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15% do 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od 

velikosti podjetja in od lokacije investicije, pri čemer se bodo predvidoma naslavljale investicije v 

vrednosti od 0,3 mio evrov navzgor. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci bodo mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij. 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-v-podporo-investicijam-za-vecjo-produktivnost-konkurencnost-odpornost-in-dekarbonizacijo-gospodarstva-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-v-podporo-investicijam-za-vecjo-produktivnost-konkurencnost-odpornost-in-dekarbonizacijo-gospodarstva-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-v-podporo-investicijam-za-vecjo-produktivnost-konkurencnost-odpornost-in-dekarbonizacijo-gospodarstva-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2222          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  ssppooddbbuudd  vv  ookkvviirruu  iinniicciiaattiivvee  EEuurreekkaa  

22002222  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

Status: aktiven Datum objave: 

4.3.2022 

Rok prijave:  

 11. 4. 2022 do 23.59 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-

eureka-2022/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 je omogočiti 

podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje 

v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških 

področjih programa EUREKA. 

 

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne 

EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti 

pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno - razvojnimi trendi, ter s 

podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. 

 

Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 8 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA 

projektov. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 3.000.000,00 EUR. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Maksimalna višina sofinanciranja: do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja 

(12 mesecev izvajanja projekta). 

Maksimalno trajanje projekta: do 36 mesecev. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z 

drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, 

navedene v 5. točki razpisa. 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2022/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2233        88..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..22  PPooddppoorraa  zzaa  kkoolleekkttiivvnnee  nnaalloožžbbee  vv  

pprreeddeellaavvoo,,  ttrržžeennjjee  oozziirroommaa  rraazzvvoojj  kkmmeettiijjsskkiihh  pprrooiizzvvooddoovv  zzaa  lleettoo  22002222  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Status: aktiven Datum objave: 11.2.2022 Rok prijave: 7. 5. 2022 do 14.00. ure 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/8-javni-razpis-za-podukrep-4-2/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet podpore so kolektivne naložbe iz sedme alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe in 

sicer naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih 

proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge iz četrtega 

odstavka 30. člena Uredbe za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov 

oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih vozil z 

opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov), 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za naložbe iz prvega odstavka 29. člena te uredbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov 

upravičenih stroškov in se poveča za: 

 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, 

kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih 

proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki 

predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Če je 

upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih 

članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov 

vsaj 25 odstotkov članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev; 

 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena te 

uredbe; 

 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep 

dobrobit živali. Če gre za kolektivno naložbo, mora biti najmanj polovica članov skupine 

oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica članov zadruge, ki bodo uporabljali 

kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa dobrobit živali; 

 5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi 

omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se 

upoštevajo površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu. Če gre za 

kolektivno naložbo, morajo imeti člani skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali člani 

zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v 

OMD; 

 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je 

na problemskih območjih iz priloge 9 te uredbe. Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti 

najmanj polovica članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica 

članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, sedež ali naslov na problemskih 

območjih; 

 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, mora najmanj 

polovica članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica članov 

zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. 

člena te uredbe; 

 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe. 

Za naložbe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe se stopnje podpore iz 

prejšnjega odstavka tega člena lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih 

stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ne glede na prvi odstavek 30. člena je pri kolektivni naložbi upravičenec do podpore: 

 skupina ali organizacija proizvajalcev ali zadruga, če je najmanj polovica njenih članov 

vpisanih v RKG. 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/8-javni-razpis-za-podukrep-4-2/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2244          99..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..22  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  pprreeddeellaavvoo,,  

ttrržžeennjjee  oozziirroommaa  rraazzvvoojj  kkmmeettiijjsskkiihh  pprrooiizzvvooddoovv  zzaa  lleettoo  22002222  ––  nnaalloožžbbee,,  

nnaammeennjjeennee  kkrroožžnneemmuu  ggoossppooddaarrssttvvuu  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2022 Rok prijave:  25. 5. 2022 do 14.00. ure 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/9-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-

razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2022-nalozbe-namenjene-kroznemu-gospodarstvu/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 

proizvodov se nameni za naložbe v: 

 predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, 

 predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, 

 trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave. 

Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene naložbe v: 

 ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih 

proizvodov, 

 ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja, 

 ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno 

uporabo vode, shranjevanje vode, vnovično uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, 

ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda, 

 ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter 

proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za 

lastno porabo, 

 rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo 

toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih 

sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme, 

 nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov in 

 ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov 

članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge iz četrtega odstavka 30. 

člena te uredbe, za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov 

oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih 

vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov). 

Do podpore iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena so poleg naložb iz prejšnjega 

odstavka upravičene naložbe v nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za 

uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin, pri čemer mora biti mobilni 

predelovani obrat zaokrožena tehnološka celota, ki omogoča predelavo kmetijskih proizvodov. 

Do podpore iz tretje alineje prvega odstavka tega člena so poleg naložb iz drugega odstavka tega 

člena upravičene naložbe v: 

 ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, 

 nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, 

 namenske aparate za prodajo ter 

 opremo prevoznega sredstva za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov. 

Naložbe iz prvega odstavka tega člena, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so: 

 ureditev čistilnih naprav, 

 za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za 

tehnološke namene, 

 ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, 

 reciklaža in uporaba odpadnih surovin, 

 zmanjševanje količine odpadkov, 

 ureditev objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta 

zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.475.170,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih 

sklopih: 

 200.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A), 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/9-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2022-nalozbe-namenjene-kroznemu-gospodarstvu/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/9-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2022-nalozbe-namenjene-kroznemu-gospodarstvu/
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 700.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki 

niso nosilci kmetije (sklop B) ter 

 1.575.170,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop 

C) 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za naložbe iz prvega odstavka 29. člena te uredbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov 

upravičenih stroškov in se poveča za: 

 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, 

kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih 

proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki 

predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Če je 

upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih 

članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov 

vsaj 25 odstotkov članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev; 

 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena te 

uredbe; 

 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep 

dobrobit živali. Če gre za kolektivno naložbo, mora biti najmanj polovica članov skupine 

oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica članov zadruge, ki bodo uporabljali 

kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa dobrobit živali;  

 5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi 

omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se 

upoštevajo površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu. Če gre za 

kolektivno naložbo, morajo imeti člani skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali člani 

zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v 

OMD; 

 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je 

na problemskih območjih iz priloge 9 te uredbe. Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti 

najmanj polovica članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica 

članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, sedež ali naslov na problemskih 

območjih; 

 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, mora najmanj 

polovica članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica članov 

zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. 

člena te uredbe; 

 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

ki je razvrščena v gorsko območje iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v 

OMD;  

 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih 

kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in 

goveje meso;  

 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe. 

Za naložbe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe se stopnje podpore iz 

prejšnjega odstavka tega člena lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih 

stroškov 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 

kmetijskih proizvodov je: 

1.      nosilec kmetije, 

2.      nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, 

3.      samostojni podjetnik posameznik, 

4.      zadruga, 

5.      zavod ali 

6.      gospodarska družba. 

Upravičenec iz prejšnjega odstavka je lahko: 

-        MSP ali veliko podjetje. 
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11..2255          33..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..33::  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  

iinnffrraassttrruukkttuurroo,,  ppoovveezzaannoo  zz  rraazzvvoojjeemm,,  ppoossooddaabblljjaannjjeemm  aallii  

pprriillaaggooddiittvviijjoo  kkmmeettiijjssttvvaa  iinn  ggoozzddaarrssttvvaa;;  OOPPEERRAACCIIJJAA::  TTeehhnnoolloošškkee  

ppoossooddoobbiittvvee  nnaammaakkaallnniihh  ssiisstteemmoovv,,  kkii  ssoo  nnaammeennjjeennii  vveečč  uuppoorraabbnniikkoomm  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2022 Rok prijave:  20. 5. 2022 do 14.00. ure 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-

razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-tehnoloske-posodobitve-namakalnih-
sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki 

so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira. 

Upravičeni stroški iz operacije tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 

uporabnikom, so: 

1.      stroški materiala skupaj s stroški dobave, montaže in del za izvedbo naložbe v tehnološko 

posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, stroški naložbe v namakalni 

razvod ter stroški ureditve vodnega vira; 

2.      stroški opreme črpališča in transformatorskih postaj; 

3.      splošni stroški,opredeljeni v 98. členu te uredbe. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek namakalna oprema ni upravičen strošek. 

 

Za stroške kmetijske in gozdarske mehanizacije se uporablja katalog stroškov iz predpisa, ki ureja 

kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6,5 milijonov evrov. 

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najvišja stopnja podpore iz operacije tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so 

namenjeni več uporabnikom, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

 

Najnižja stopnja podpore iz operacije tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so 

namenjeni več uporabnikom, znaša 5.000 eurov na vlogo. Razpoložljiva sredstva, namenjena 

izvajanju operacije v programskem obdobju 2014–2020, so opredeljena v prilogi 1 te uredbe. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do podpore iz operacije tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov, ki so 

namenjeni več uporabnikom, so fizične in pravne osebe, ki jih lastniki kmetijskih zemljišč 

pooblastijo za izvedbo tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 

uporabnikom, oziroma ureditev vodnega vira. 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-tehnoloske-posodobitve-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-tehnoloske-posodobitve-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-tehnoloske-posodobitve-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
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11..2266          2266..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..11::  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  kkmmeettiijjsskkaa  

ggoossppooddaarrssttvvaa  zzaa  lleettoo  22002222  OOPPEERRAACCIIJJAA::  NNaalloožžbbee  zzaa  iizzbboolljjššaannjjee  

ssppllooššnnee  uuččiinnkkoovviittoossttii  iinn  ttrraajjnnoossttii  kkmmeettiijjsskkiihh  ggoossppooddaarrsstteevv,,  nnaammeennjjeennee  

nnaalloožžbbaamm  vv  kkrroožžnnoo  ggoossppooddaarrssttvvoo  nnaa  kkmmeettiijjsskkiihh  ggoossppooddaarrssttvviihh  
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2022 Rok prijave:  25. 5. 2022 do 14.00. ure 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/26-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-

leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-

nalozbam-v-krozno-gospodarstvo-na-kmetijskih-gospodarstvih/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Podpora iz prve alineje 1. točke pod a) prejšnjega člena je namenjena naslednjim vrstam naložb 

kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 

z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi): 

 

6. naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih: 

 povečanje učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedilu: URE) ter spodbujanje uporabe 

obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za lastne potrebe kmetijskega 

gospodarstva (naložbe v ureditev objektov oziroma nakup opreme za posodobitev energetsko 

učinkovitih ogrevalnih sistemov, naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z 

uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup energetsko varčnejše opreme ter 

naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije), 

 naložbe v mikro bioplinarne na kmetijskih gospodarstvih (do 50 kW), 

 novogradnja kompostarn in nakup pripadajoče opreme in 

 nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu; 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.400.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 

 

 400.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A), 

 1.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 

posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter 

 400.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja javne podpore iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 

kmetijskih gospodarstev, razen za naložbe iz 3., 4. in 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, je 

30 odstotkov upravičenih stroškov in se poveča za: 

 5 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD v skladu s 

predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno 

naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo 

uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena 

te uredbe svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja 

razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD, 

 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 

1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega 

izmed ukrepov iz te alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, 

skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani 

skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih 

površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje, 

 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, 

 10 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom iz 33. člena Uredbe 1305/2013/EU, pri 

čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje tega ukrepa. Če gre za kolektivno naložbo, 

mora biti vsaj polovica članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo 

uporabljali kolektivno naložbo, ter vsaj polovica članov skupine kmetov iz sedmega odstavka 

6. člena te uredbe vključenih v izvajanje tega ukrepa, 

 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega 

gospodarstva se nahaja na problemskih območjih. Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti 

najmanj polovica članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/26-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-nalozbam-v-krozno-gospodarstvo-na-kmetijskih-gospodarstvih/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/26-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-nalozbam-v-krozno-gospodarstvo-na-kmetijskih-gospodarstvih/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/26-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-nalozbam-v-krozno-gospodarstvo-na-kmetijskih-gospodarstvih/
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kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe naslov 

stalnega prebivališča oziroma lokacijo kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih, 

 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, 

 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, mora najmanj 

polovica članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno 

naložbo, ter članov skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe izpolnjevati pogoje 

za mladega kmeta iz 6. člena te uredbe. 

 

Stopnje podpore iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov 

upravičenih stroškov. 

Najnižji znesek javne podpore je 1.000 eurov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti 

čebeljih panjev pred medvedi, in 2.000 eurov na vlogo pri drugih vrstah naložb. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 

kmetijskih gospodarstev je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja 

kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 
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11..2277          66..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  aakkttiivvnnoosstt  DDeellaa  zzaa  ooddpprraavvoo  šškkooddee  iinn  oobbnnoovvoo  ggoozzddaa  

iizz  PPRRPP  22001144--22002200  
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Status: aktiven Datum objave: 4.3.2022 Rok prijave:   

 31. 12. 2022 do 12.00 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-2014-

2020/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih 

populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 

in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018. 

 

1. Upravičeni stroški so:  

 stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih 

populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja 

žledolom, razen za delo vzpostavljanje gozdne higiene, in  

 stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma, kot so določeni 13. členu Uredbe, ki 

ureja vetrolom.   

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.470.000 EUR, od tega: 

 

 za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 700.000 EUR (sklop A); 

 za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 300.000 EUR (sklop 

B); 

 za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 

žledoloma, skupno 450.000 EUR (sklop C); 

 za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 20.000 EUR (sklop 

D). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

STOPNJE PODPORE 

                                                                     poudarjenost funkcij 

Vrsta dela 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

Nega obnovljenih površin  50 % 40 % 30 % 

Nega poškodovanega mladovja in 

tanjših drogovnjakov  
50 % 40 % 30 % 

Obnova s sadnjo 60 % 50 % 40 % 

Zaščita mladja na obnovljenih 

površinah 
90 % 80 % 70 % 

Priprava površin za obnovo 100 % 

Odstranitev podrtega drevja iz 

varovalnih gozdov 
100 % 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda (v nadaljnjem besedilu: aktivnost 

2) so lastniki gozdov (v nadaljnjem besedilu: upravičenec za aktivnost 2). 

 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-2014-2020/
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11..2288          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  ttrraajjnnoossttnnee  oobbnnoovvee  iinn  

oožžiivvlljjaannjjaa  kkuullttuurrnniihh  ssppoommeenniikkoovv  vv  llaassttii  oobbččiinn  tteerr  vvkklljjuuččeevvaannjjee  

kkuullttuurrnniihh  ddoožžiivveettiijj  vv  sslloovveennsskkii  ttuurriizzeemm  iizz  ssrreeddsstteevv  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  

nnaacciioonnaallnneeggaa  NNaaččrrttaa  zzaa  ookkrreevvaannjjee  iinn  ooddppoorrnnoosstt  
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo 

Status: aktiven Datum objave: 4.3.2022 Rok prijave:   

 4. 4. 2022 do 23.59 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-trajnostne-obnove-in-ozivljanja-kulturnih-
spomenikov-v-lasti-obcin-ter-vkljucevanje-kulturnih-dozivetij-v-slovenski-turizem-iz-sredstev-za-izvajanje-nacionalnega-

nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v 

lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in 

oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za 

promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim 

učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične 

destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19. 

Sofinancirani bodo projekti, ki vključujejo vsaj eno celovito investicijo v prenovo, obnovo ter 

revitalizacijo kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene posamezne funkcionalno 

zaključene celote - faze. Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki 

izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, 

skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Projekt mora imeti vnaprej določeno 

trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem 

razpisu, je 15 mio EUR, in sicer po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki: 

Sklad NOO – 

nepovratna 

sredstva  

Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 

 

SKUPAJ 

  

Kulturni spomeniki 

v lasti občin 6 mio EUR 7 mio EUR 2 mio EUR 15 mio EUR 
 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta mora znašati najmanj 1.000.000 

EUR (brez DDV). Vsaj 5% upravičenih stroškov projekta mora biti namenjenih »mehkim« 

dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske 

dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja). 

Prijavitelj mora za utemeljitev vrednosti upravičenih stroškov priložiti PODROBEN POPIS DEL S 

KOLIČINAMI IN PREDRAČUNOM, datiran v letu 2020 ali 2021 ali 2022, ki ga pripravi 

projektant ali izvajalec. Iz popisa del morajo biti jasno razvidni podatki o vrsti del, količinah na 

podlagi predizmer, vrednosti del na enoto in rekapitulacija stroškov. V popisu del morajo biti jasno 

označena dela, ki sodijo med upravičene stroške razpisa (skupaj s seštevkom vrednosti). Potrjen 

mora biti s podpisom pripravljavca ter odgovornega konservatorja in vodje (območne enote) 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS).   

Ministrstvo lahko sofinancira projekte do višine 1.660.000,00 EUR upravičenih stroškov. Prijavitelj 

lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV. 

Strošek DDV je neupravičen strošek tega razpisa in ga nosi prijavitelj. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih 

spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji. 

Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega 

prava ali vsaka organizacija, ki dejavno sodeluje pri izvajanju projekta in učinkovito prispeva k 

njegovemu izvajanju. Z nosilcem projekta ima skupni gospodarski in družbeni cilj, ki se uresničuje 

z izvajanjem projekta. Kadar prijavitelj prijavlja projekt s partnerji, mora vlogi priložiti Izjavo o 

partnerstvu, ki jo mora podpisati prijavitelj in vsak partner. 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-trajnostne-obnove-in-ozivljanja-kulturnih-spomenikov-v-lasti-obcin-ter-vkljucevanje-kulturnih-dozivetij-v-slovenski-turizem-iz-sredstev-za-izvajanje-nacionalnega-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-trajnostne-obnove-in-ozivljanja-kulturnih-spomenikov-v-lasti-obcin-ter-vkljucevanje-kulturnih-dozivetij-v-slovenski-turizem-iz-sredstev-za-izvajanje-nacionalnega-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-trajnostne-obnove-in-ozivljanja-kulturnih-spomenikov-v-lasti-obcin-ter-vkljucevanje-kulturnih-dozivetij-v-slovenski-turizem-iz-sredstev-za-izvajanje-nacionalnega-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/
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11..2299          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  44..  uukkrreepp  PPoommoočč  nneepprriiddoobbiittnniimm  oorrggaanniizzaacciijjaamm  pprrii  

oorrggaanniizzaacciijjii  ssttrrookkoovvnniihh  iinn  jjuubbiilleejjnniihh  ddooggooddkkoovv  zzaa  lleettoo  22002222  
 

 

 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 11.3.2022 Rok prijave:  8. 4. 2022 do 23.59. ure 

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-4-ukrep-pomoc-nepridobitnim-organizacijam-pri-organizaciji-

strokovnih-in-jubilejnih-dogodkov-za-leto-2022-j-javna-objava/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki 

pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno 

organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 evrov. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Glede 

drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-4-ukrep-pomoc-nepridobitnim-organizacijam-pri-organizaciji-strokovnih-in-jubilejnih-dogodkov-za-leto-2022-j-javna-objava/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-4-ukrep-pomoc-nepridobitnim-organizacijam-pri-organizaciji-strokovnih-in-jubilejnih-dogodkov-za-leto-2022-j-javna-objava/
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11..3300        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  22..  uukkrreepp  PPoommoočč  zzaa  pprreennooss  zznnaannjjaa  iinn  iinnffoorrmmiirraannjjee  nnaa  

ppooddrrooččjjuu  pprreeddeellaavvee  tteerr  ss  kkmmeettiijjssttvvoomm  ppoovveezzaanneeggaa  ddeelloovvaannjjaa  nnaa  

ppooddeežžeelljjuu  zzaa  lleettoo  22002222  
 
 

 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 11.3.2022 Rok prijave:  8. 4. 2022 do 23.59. ure 

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnega-razpisa-za-2-ukrep-pomoc-za-prenos-znanja-in-informiranje-na-podrocju-

predelave-ter-s-kmetijstvom-povezanega-delovanja-na-podezelju-za-leto-2022-dodaj-javna-objava/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos 

znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega 

delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru 

nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s 

kmetijstvom. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 evrov. Od tega za 

namen A do višine 29.000 evrov in za namen B do višine 25.000 evrov. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna 

oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali 

združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije. 

 

Vlagatelji za namen B so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna 

oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali 

združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije. 

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnega-razpisa-za-2-ukrep-pomoc-za-prenos-znanja-in-informiranje-na-podrocju-predelave-ter-s-kmetijstvom-povezanega-delovanja-na-podezelju-za-leto-2022-dodaj-javna-objava/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnega-razpisa-za-2-ukrep-pomoc-za-prenos-znanja-in-informiranje-na-podrocju-predelave-ter-s-kmetijstvom-povezanega-delovanja-na-podezelju-za-leto-2022-dodaj-javna-objava/


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno 24marec2022_SLOsto.doc  39/71 

 

11..3311        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  33..  uukkrreepp  PPoommoočč  ddeelloovvaannjjuu  nneepprriiddoobbiittnniihh  zzddrruužžeennjj  nnaa  

ppooddrrooččjjuu  kkmmeettiijjssttvvaa,,  ggoozzddaarrssttvvaa  iinn  ppooddeežžeelljjaa  zzaa  lleettoo  22002222  
 

 

 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Status: aktiven Datum objave: 11.3.2022 Rok prijave:  8. 4. 2022 do 23.59. ure 

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-3-ukrep-pomoc-delovanju-nepridobitnih-zdruzenj-na-podrocju-

kmetijstva-gozdarstva-in-podezelja-za-leto-2022/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali 

gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 291.000 evrov. Od tega 

za namen A 150.000 evrov, namen B 106.000 evrov, namen C 25.000 evrov in namen Č 10.000 

evrov. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna 

oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje: 

 

 društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki 

je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali 

 kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov in 

 deluje na celotnem območju Republike Slovenije 

Vlagatelji za namen B so: priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, 

nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je 

registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije. 

 

Vlagatelji za namen C so: druge nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga 

nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane po predpisih, ki urejajo 

društva, in delujejo na širšem območju Republike Slovenije. 

 

Vlagatelji za namen Č so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna 

oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno na področju ekološkega kmetovanja, ki 

je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije. 

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-3-ukrep-pomoc-delovanju-nepridobitnih-zdruzenj-na-podrocju-kmetijstva-gozdarstva-in-podezelja-za-leto-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-3-ukrep-pomoc-delovanju-nepridobitnih-zdruzenj-na-podrocju-kmetijstva-gozdarstva-in-podezelja-za-leto-2022/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3322        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  jjaavvnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  tteerr  

nneepprrooffiittnniihh  zzaasseebbnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  --  CC//DD  --  PPFF  
 
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 18.3.2022 Rok prijave:   

 od 4. 4. 2022 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 

31. 12. 2022. 

Vir objave: https://www.srrs.si/status-razpisa/odprto/?_sft_kategorija-razpisa=lokalne-skupnosti-javni-sektor-neprofitne-organizacije  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih 

organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF. Namen in cilj razpisa je omogočiti 

izvedbo projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi 

in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

4.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

5.000 - 150.000 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prijavitelji 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C4 – Premostitveno financiranje javnih organizacij: 

 

Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot, 

 javni zavod, 

 javni raziskovalni zavod, 

 skupnost zavodov, 

 zbornica, 

 gospodarska zbornica, 

 javni sklad, 

 ustanova, 

 ostale organizacije, organizirane kot: 

 nevladna organizacija, 

 študentska organizacija, 

 narodnostna skupnost, 

 javna agencija, 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C3-D – Projekti neprofitnih zasebnih organizacij. Pravne 

osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot, zavod, 

zavod v zasebni lasti, sklad, društvo, zveza društev. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 

1. 1. 2020. 

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel 

pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za 

črpanje.Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

https://www.srrs.si/status-razpisa/odprto/?_sft_kategorija-razpisa=lokalne-skupnosti-javni-sektor-neprofitne-organizacije


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3333      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreedd--  ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  vv  kkmmeettiijjssttvvuu  iinn  

ggoozzddaarrssttvvuu  --    AA--PPFF  
 
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 18.3.2022 Rok prijave:   

 od 4. 4. 2022 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 

31. 12. 2022. 

Vir objave: https://www.srrs.si/status-razpisa/odprto/?_sft_kategorija-razpisa=kmetijstvo-in-gozdarstvo-a  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF. Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov kmetijskih 

gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike 

Slovenije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov 

projekta za pred-financiranje odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. 

5.000 - 450.000 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni vlagatelji so: 

 

 Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v 

evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 

 kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 

dejavnost,  

 nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 

2020. 

 

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel 

pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za 

črpanje. 

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

https://www.srrs.si/status-razpisa/odprto/?_sft_kategorija-razpisa=kmetijstvo-in-gozdarstvo-a


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3344      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  ggoossppooddaarrsskkiihh  

ssuubbjjeekkttoovv  ––  BB--PPFF  
 
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 18.3.2022 Rok prijave:   

 od 4. 4. 2022 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 

31. 12. 2022. 

Vir objave: https://www.srrs.si/kategorija-razpisa/podjetnistvo-b/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

gospodarskih subjektov – B-PF. Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih 

subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

5.000 - 300.000 EUR 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta 

za pred-financiranje odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. Podrobnejša 

navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki 

je objavljen na povezavi https://www.srrs.si/predpisi/temeljni-notranji-akti/.   

 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja pa 150.000 EUR. Za vlagatelje z 

bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 

največ 5,00 je najvišja zaprošena vrednost 300.000 EUR.  

 

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6.250 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:  

 pravna oseba,  

 družba z neomejeno odgovornostjo,  

 komanditna družba,  

 družba z omejeno odgovornostjo,  

 delniška družba,  

 komanditna delniška družba,  

 evropska delniška družba,  

 gospodarsko interesno združenje,  

 evropsko gospodarsko interesno združenje,  

 fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.  

 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:  

 zadruga,  

 zadružna zveza.  

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 01.01.2020.   

 

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel 

pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za 

črpanje. 

 

https://www.srrs.si/kategorija-razpisa/podjetnistvo-b/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3355      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  

ssooddeelloovvaannjjaa  mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  RReeppuubblliikkoo  AAvvssttrriijjoo  vv  lleettiihh  

22002233  iinn  22002244  
 
 

 

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

 

Status: aktiven Datum objave: 18.3.2022 Rok prijave:   

 5. 5. 2022 do 15.00. ure. 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/drzave/Avstrija/razpisi/22/razp-avstrija-23-24.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih 

raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2023 in 2024 na vseh 

raziskovalnih področjih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma 

od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, znaša okvirno 100.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

V skladu s podpisanim dogovorom Republike Slovenije in Republike Avstrije bo agencija 

sofinancirala slovenskim prijaviteljem (raziskovalnim organizacijam) upravičene stroške javnega 

razpisa, in sicer: 

 

mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo 

časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Avstriji; 

stroške bivanja za gostujoče avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR 

dnevno, ob daljših bivanjih (15 dni ali več) pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno; 

dnevnice za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v uredbi, ki ureja 

višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (v 

nadaljevanju: uredba), ki v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR in 

stroške lokalnega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja raziskovalne organizacije (RO) za 

avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, v primeru uporabe letalskega prevoza so upravičeni 

stroški tudi stroški javnega prevoza (le izjemoma taksija) od letališča do RO in od RO do letališča. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: 

 

 so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register 

zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, 

 imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega 

raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih 

Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  bo zagotavljal osnovni vir 

financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta. 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/drzave/Avstrija/razpisi/22/razp-avstrija-23-24.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3366      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbbiirroo  rraazziisskkoovvaallnniihh  pprroojjeekkttoovv  CCiilljjnneeggaa  

rraazziisskkoovvaallnneeggaa  pprrooggrraammaa  »»CCRRPP  22002222««  vv  lleettuu  22002222  
 
 

 

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

 

Status: aktiven Datum objave: 18.3.2022 Rok prijave:   

 19. 4. 2022 do 14.00. ure. 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/22/razp-crp-22.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi 

in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in 

oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za 

izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije. 

 

Javni razpis CRP 2022 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 

2030 in v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2022. 

 

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so določena s prioritetnimi vsebinami v okviru 

težišč »CRP 2022«, in sicer: 

 

 Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 

 Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 

 Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje, 

 Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje, 

 Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 6.353.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o 

izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register 

zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z ZZrID in s 

Pravilnikom o CRP. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/22/razp-crp-22.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3377      JJaavvnnii  rraazzppiiss  DDiiggiittaallnnaa  pprreeoobbrraazzbbaa  ggoossppooddaarrssttvvaa  ((NNaaččrrtt  zzaa  

ookkrreevvaannjjee  iinn  ooddppoorrnnoosstt))  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

Status: aktiven Datum objave: 18.3.2022 Rok prijave:   

 28. 4. 2022 do 23.59. ure. 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-digit-noo/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne 

preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo 

izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih 

partnerjev, ki morata biti MSP. Rezultat projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje, mora biti 

izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba njegovih posameznih 

poslovnih funkcij. 

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z 

mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni 

preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s 

čimer se bo vplivalo na: 

- dvig in rast produktivnosti, 

- optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja, 

- večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 44.000.000,00 

EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Načrtovana vrednost celotnih stroškov projekta digitalne preobrazbe znaša vsaj 1.000.000 EUR. 

Načrtovana višina sofinanciranja za projekt digitalne preobrazbe znaša največ 2.200.000 EUR. 

V projektu mora skupna načrtovana vrednost sofinanciranja konzorcijskih partnerjev, ki so MSP, 

znašati najmanj 23 % od celotne vrednosti sofinanciranja projekta. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Konzorcij, ki se z vlogo prijavi na ta javni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 Sestavljen mora biti iz najmanj treh (3) in največ desetih (10) sodelujočih konzorcijskih 

partnerjev, od katerih mora biti vodilni partner veliko podjetje v skladu z definicijo iz 

Priloge I Uredbe GBER. Poleg tega morata najmanj dva konzorcijska partnerja po 

velikosti ustrezati definiciji MSP v skladu z definicijo iz Priloge I Uredbe GBER. 

 Vodilni partner konzorcija in ostali konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati splošne in 

posebne pogoje za konzorcijske partnerje iz točk 5.3. in 5.4. tega javnega razpisa. 

 Slediti mora rezultatu celovite digitalne preobrazbe podjetja ali digitalne preobrazbe 

posameznih poslovnih funkcij. 

 Prijavitelj mora vlogi na ta javni razpis priložiti konzorcijsko pogodbo, ki jo za potrebe 

izvedbe projekta digitalne preobrazbe, s katerim se konzorcij prijavlja na ta javni razpis, 

sklenejo vsi konzorcijski partnerji. 

Prijavitelji, ki lahko s strani ministrstva neposredno prejemajo javna sredstva za sofinanciranje 

aktivnosti izbranega projekta, so končni prejemniki. Končni prejemniki sredstev so za potrebe tega 

javnega razpisa poimenovani »podjetja«. Podjetja so tista velika, srednja, majhna in mikro podjetja, 

ki so konzorcijski partnerji, ter so hkrati pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik 

posameznik), ki je ustanovljena 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, 15/17, 22/19 

– ZposS in 158/20 – ZlntPK-C in 18/21) ali zadruga, ki je registrirana po Zakonu o zadrugah 

(Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21) in ima sedež ali podružnico v 

Republiki Sloveniji. Konzorcijski partnerji so lahko tudi javni in zasebni zavodi, ustanovljeni v 

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

vendar le-ti niso upravičeni do sofinanciranja oz. do sredstev iz naslova tega javnega razpisa. 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-digit-noo/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3388      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  vveelliikkiihh  iinnvveessttiicciijj  zzaa  vveeččjjoo  

pprroodduukkttiivvnnoosstt  iinn  kkoonnkkuurreennččnnoosstt  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  
 
 

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

investicij in tehnologije - SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 18.3.2022 Rok prijave:   

Roki za prispetje prijav v letu 2022 so: 

 za prvo odpiranje: 22.4.2022 do 12. ure in 

 za drugo odpiranje: 1.10.2022 do 12. ure. 

Rok za prispetje prijav v letu 2023 je 12.1.2023 do 12. ure. 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/386  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena 

sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko 

odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest. 

 

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z 

vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k 

dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost 

gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.   

 

Cilj javnega razpisa je: 

 dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem 

zagotavljanju trajnosti oziroma dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije 

poslovanja, 

 višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje 

slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, 

 ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, 

 krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih 

verigah, 

 enakomernejša regijska porazdelitev investicij. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev javnega razpisa znaša 88.500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje 

vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v 

opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov 

in dajatev): 

- od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti, 

- od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti, 

- od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti 

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti 

investicije. Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na 

kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z 

določili javnega razpisa. 

Sofinanciranje znaša od 10-50%. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla 

investicija. Prijavitelj (po odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu 

je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva 

se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto 

pred oddajo vloge. 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/386
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22  JJAAVVNNII  PPOOZZIIVVII  IINN  PPOONNUUDDBBEE  

22..11    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  

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


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno 24marec2022_SLOsto.doc  48/71 

razpoložljivih 

sredstev: 

Maksimalna 

višina 

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..22    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..33    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..44      PPoovvrraaččiilloo  pprriissppeevvkkoovv  ddeellooddaajjaalleeccmm  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..55      JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  kk  vvppiissuu  vv  eevviiddeennccoo  mmeennttoorrjjeevv  iinn  ssttrrookkoovvnnjjaakkoovv  zzaa  

ssttaarrttuupp  iinn  ssccaalleeuupp  ppooddjjeettjjaa    
 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2020 Rok prijave:  

 do preklica 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/337  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov (v nadaljevanju: evidenca) za 

podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe subjektov inovativnega okolja. 

Programi subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju SIO) so sofinancirani z Javnim razpisom 

za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020 - 2022 (v 

nadaljevanju: javni razpis). 

Cilj javnega povabila je objava javnega seznama preverjenih mentorjev in strokovnjakov, ki bodo 

glede na potrebe startup in scaleup podjetij preko SIO povabljeni k sodelovanju. 

SIO pri delu s startup in scaleup podjetji zagotavlja podporo tudi z mentoriranjem in 

zagotavljanjem pomoči preko različnih strokovnjakov v različnih fazah razvoja podjetij: 

 Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  

pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve. 

 Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri 

odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja. 

 Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up«  podjetij - namenjena le 

hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pogoji za mentorja: 

V evidenco bodo vpisani mentorji, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed spodnjih štirih pogojev: 

a) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo inovativnega 

zagonskega podjetja v zadnjih desetih letih) 

b) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (opravljanje vodstvene funkcije za minimalno 

obdobje dveh let v inovativnem zagonskem podjetju v zadnjih desetih letih) 

c) Aktivna osebna izkušnja z investiranjem v startup podjetja (dokazljivo angažiranje v vlogi 

poslovnega angela, kar se dokazuje z vsaj eno aktivno investicijo v inovativno zagonsko podjetje 

ali sodelovanje v vodstveni ekipi sklada tveganega kapitala ali podjetniškega pospeševalnika za 

obdobje minimalno dveh let) ali sodelovanje v jedrni ekipi uveljavljenega podjetja, odgovorni za 

sodelovanje s stratup podjetji, ki skrbi za poslovno sodelovanje s startupi (skupen razvoj, skupno 

trženje, uporaba distribucijskih kanalov,…) in/ali investira v startup/scaleup podjetja 

d) Aktivna osebna izkušnja z vodenjem podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij 

(dokazljivo angažiranje v vodstveni ekipi, ki je bila odgovorna za oblikovanje in vodenje 

podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij v obdobju zadnjih petih let) 

Mentor, ki izpolnjuje pogoj a) ali b), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogojev e) in f), mentor, ki 

izpolnjuje pogoj c) ali d), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogoja f): 

e) Mentoriranje vsaj enega startup podjetja v preteklih treh letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje 

tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih) 

f) Vsaj pet let delovnih izkušenj  

Pogoji za strokovnjaka: 

V evidenco bodo vpisani strokovnjaki, ki izkažejo izpolnjevanje naslednjega pogoja: 

 Vsaj pet let delovnih izkušenj na strokovnih področjih, ki jih označijo v prijavi (razvidno iz 

priloženega CVja) 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
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22..66  JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  zzaa  iizzbboorr  pprrooggrraammoovv  jjaavvnniihh  ddeell  zzaa  lleettoo  22002222  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 

23.11.2021 

Rok prijave:  

 Odprto samo še za občino Sevnica 

 Povabilo bo odprto od 07. 12. 2021 dalje, do razdelitve 

razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2022 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2021  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2022, in sicer za naslednja 2 

sklopa: 

- programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva (5. točka 

Kataloga programov javnih del; v nadaljevanju: Katalog), 

- programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka 

Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka 

Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Razpoložljiva višina sredstev znaša 13.388.000 evrov. Predvidena je vključitev 1.500 oseb. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih: 

 80% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 

15,0%, 

 70% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 11,0% do 

15,0%, 

 60% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 7,0% do 

11,0%, 

 50% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 7,0%. 

Kadar občina prevzame vlogo naročnika posameznega programa javnega dela, se delež Zavoda za 

plače udeležencev določi na podlagi sedeža občine, ki je prevzela vlogo naročnika. V primeru, da 

občina ni naročnik programa javnega dela, se upošteva občina, v kateri se program javnih del 

izvaja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javno povabilo se lahko prijavi:  

 pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst (12) mesecev vpisana v Poslovni 

register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Za pravno 

osebo ne šteje del poslovnega subjekta kot je npr. podružnica, poslovna enota, zadružna enota, 

režijski obrat; 

 2. je neprofitni delodajalec. 

 In drugi pogoji iz raztpisne dokumentacije. 

 

 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2021
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22..77  JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ZZaappoossllii..mmee  22002200  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.4.2020 in spremembe 

15.5.2020, 11.11.2020 in 26.3.2021 

Rok prijave:  

 Odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 

2022 – SAMO ZA VZHODNO SLOVENIJO 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Delodajalci lahko za obdobje enega leta pridobite mesečno subvencijo za zaposlitev brezposelnih, 

ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za 

vključitev. 

Mesečna subvencija znaša od 416 EUR do 666 EUR in se izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni 

koledarski mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev 

neprekinjeno. 

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). 

Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur) lahko zaposlite invalide, ki lahko 

opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno 

brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši 

tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden). 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za obdobje 2020–2022 je na voljo okvirno 42 milijonov EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni 

skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev: 

 

416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine, 

500 EUR, če ustreza 2 kriterijema, 

583 EUR, če ustreza 3 kriterijem, 

666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem. 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 

mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih 

ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila. 

 

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne iz vzhodne regije, ki izpolnjujejo vsaj 

enega od naslednjih kriterijev: 

 

 so starejši od 50 let, 

 so stari 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, 

 so stari 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2), 

 so stari 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni 

na trgu dela, 

 so stari 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči, 

 so stari 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 

mesecev, 

 so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali 

prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco 

brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021. 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
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22..88  RREEVVAAVV--22--VVaavvččeerr  zzaa  ppaatteennttee,,  mmooddeellee,,  zznnaammkkee  

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 

24.9.2021 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov: 

 priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, 

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

 prevoda prijave. 

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

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

konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 

2023 znaša 600.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR. 

Maksimalna višina subvencije: 

 je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa, 

 je 9.999,99 EUR - z vključenim 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, 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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
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22..99  RREEVVAAVV--44--VVaavvččeerr  zzaa  uuddeelleežžbbee  nnaa  mmeeddnnaarrooddnniihh  ffoorruummiihh  

 
 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 

17.9.2021 

19.11.2021 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v 

tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s 

ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega 

se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih 

forumih, kar je podrobneje definirano v 10. točki javnega poziva. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 

2023 znaša 700.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvecije za forume izvedene v fizični obliki je 300,00 EUR, maksimalna višina 

subvencije pa 6.000,00 EUR. 

Višina subvencije za forum izveden v digitalni obliki lahko znaša največ 300,00 EUR na 

upravičenca. 

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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
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22..1100  RREEVVAAVV--55--VVaavvččeerr  zzaa  uuddeelleežžbboo  vv  ggoossppooddaarrsskkiihh  ddeelleeggaacciijjaahh  vv  ttuujjiinnoo  
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 

17.9.2021 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah 

(vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi 

poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za 

povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar 

bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. 

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih 

delegacij (vključno z B2B). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 

2023 znaša 700.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 300,00 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, 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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1111  RREEVVAAVV--77--VVaavvččeerr  zzaa  ddvviigg  ddiiggiittaallnniihh  kkoommppeetteenncc  
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 

8.10.2021 

24.12.2021 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137  

 

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 2021 – 

2023 znaša 1.300.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri 

tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega zaposlenega uveljavljati največ 600,00 EUR 

subvencije. 

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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1122  RREEVVAAVV--1111--VVaavvččeerr  zzaa  ssttaattuussnnoo  pprreeoobblliikkoovvaannjjee  ddrruužžbb  
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave:  

24.9.2021 

 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

statusnemu preoblikovanju: 

- 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 2021 – 

2023 znaša 200.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 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 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, 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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1133  RREEVVAAVV--1122--VVaavvččeerr  zzaa  uuvvaajjaannjjee  ppoosslloovvnnee  ooddlliiččnnoossttii  ppoo  mmooddeelluu  EEFFQQMM  

vv  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkaa  ppooddjjeettjjaa  
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave:  

24.9.2021 

 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju 

poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020 (v nadaljevanju: model EFQM) v svoje 

poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki 

od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – 

najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja. 

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po 

modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje 

ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM globalni nagradi. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 

2023 znaša 100.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1144  RREEVVAAVV--1133--  VVaavvččeerr  zzaa  pprreennooss  llaassttnniiššttvvaa  
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave:  

10.9.2021 

 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da 

poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki 

od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo 

večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) 

na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1. 

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo 

poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig 

kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 

2023 znaša 300.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški: 

1. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva, 

2. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva, 

3. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja. 

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina 

subvencije zamposamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 

9.000,00 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, 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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1155  RREEVVAAVV--1144--VVaavvččeerr  zzaa  pprroottoottiippiirraannjjee  
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave:  

24.9.2021 

 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva zagotoviti 

možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom 

validacije poslovne ideje. 

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali 

digitalnega prototipa. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 - 

2023 znaša 400.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 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, 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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1166  RREEVVAAVV--1155--VVaavvččeerr  zzaa  cceelloossttnnoo  vvrreeddnnootteennjjee  ookkoolljjsskkiihh  vvpplliivvoovv  ((LLCCAA))  
 

 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

 

Status: aktiven Datum objave:  

17.9.2021 

 

Rok prijave:  

 skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023,  

 skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva omogočiti 

izvedbo» celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v 

življenjskem ciklu izdelka ( v nadaljevanju : LCA analiza)«, 

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za 

izdelavo LCA analize« ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 

2023 znaša 409.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1177      JJaavvnnii  ppoozziivv  ""VVaarroovvaannjjee  iinnoovvaacciijjsskkeeggaa  ppootteenncciiaallaa""  
 

 

 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

 

Status: aktiven Datum objave:  

30.9.2021 

 

Rok prijave:  

 2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00  do  31. 05. 2022, 13:00 (CET) 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje 

upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na 

raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov, ki ga 

določa 9. točka javnega poziva.  

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno 

razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov 

prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od 

prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva 

tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2. rok: rok: 3.500.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo 

vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na 

dan 30. 06. 2021. Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v 

Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske 

družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge 

(z.o.o., z.b.o.). 

 

 

 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/376


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1188  JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  kk  vvppiissuu  vv  EEvviiddeennccoo  ssttrrookkoovvnnjjaakkoovvzzaa    iizzvvaajjaannjjee  LLiiffee  

CCyyccllee  AAsssseessssmmeenntt  --  LLCCAA  aannaalliizzaa  
 

 

 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

 

Status: aktiven Datum objave:  

31.8.2021 

 

Rok prijave:  

 Javno povabilo je odprto do preklica 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/375  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega vrednotenja 

okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenskem ciklu izdelka (LCA). 

 

Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju, ter 

podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila 

SPIRIT Slovenija, javna agencija, (v nadaljevanju SPIRIT), Slovenski podjetniški sklad (v 

nadaljevanju SPS) ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) 

oziroma njegove izvajalske institucije, pri izbiri primernega strokovnjaka. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, ki je registrirana za 

opravljanje gospodarske dejavnosti v državi, v kateri ima sedež, in bo izstavljala račun za storitve 

strokovnjaka. 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/375
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22..1199      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  oorrggaanniizzaattoorrjjee  mmeeddnnaarrooddnniihh  ššppoorrttnniihh  pprriirreeddiitteevv,,  kkii  

bbooddoo  oorrggaanniizziirraannee  vv  SSlloovveenniijjii  vv  lleettuu  22002222  
 

 

 

Izdajatelj: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, (skrajšana firma: Slovenska 

turistična organizacija, STO) 

Status: aktiven Datum 

objave:  

30.12.2021 

15.2.2021 

 

Rok prijave:  

 Od dneva objave dalje do najkasneje 30.6.2022 in od 1.8.2022 do 

najkasneje 30.11.2022 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta 

javni poziv. 

 Prijave za posamezno športno prireditev morajo prispeti na zgornji naslov 

vsaj 1 mesec pred začetkom izvedbe športne prireditve. 

Vir objave: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet povabila je pridobitev vpogleda v mednarodne športne prireditve v letu 2022 v Sloveniji, 

na katerih bo STO, glede na promocijski in gospodarski pomen športnega dogodka za turizem, 

izrazila interes za promocijo slovenskega turizma in znamke »IFS«. 

 

Predmet tega poziva pa niso mednarodni športni dogodki ranga svetovnih in evropskih prvenstev;  

ti se obravnavajo posebej. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Do 500.000,00 EUR z DDV 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najvišji možni znesek, ki ga lahko prejme posamezni organizator na podlagi kriterijev tega poziva 

je 40.000 EUR z DDV. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavo lahko oddajo organizatorji mednarodnih špornith prireditev v letu 2022 v Sloveniji, ki 

imajo interes, da bi STO na dogodkih, ki bi jih prijavljali, izvajala promocijo slovenskega turizma 

in znamke  »IFS«. 

Prijavitelj je lahko organizator športne prireditve, ki je pravna ali fizična oseba, ki izvaja svojo 

dejavnost v Republiki Sloveniji in je vpisan v Poslovni register Slovenije.  

 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi
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22..2200      JJaavvnnii  nnaatteeččaajj  zzaa  EEvvrrooppsskkee  nnaaggrraaddee  ssppooddbbuujjaannjjee  ppooddjjeettnniiššttvvaa  zzaa  lleettoo  

22002222  
 

 

Izdajatelj: SPIRIT - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 

tujih investicij in tehnologije 

 

Status: aktiven Datum objave: 21.2.2022 

 

Rok prijave:  

 20. 05. 2022 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/384  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava najbolj uspešne 

spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje 

o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. 

 

Obstaja šest kategorij: 

1. Spodbujanje podjetniškega duha 

2. Naložbe v podjetniške spretnosti 

3. Izboljšanje poslovnega okolja in podpora digitalnemu prehodu 

4. Spodbujanje internacionalizacije poslovanja 

5. Podpiranje trajnostnega prehoda 

6. Odgovorno in odprto podjetništvo 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za podelitev nacionalne nagrade, znaša 18.000,00 EUR 

bruto. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v letošnjem natečaju, največ šestim izbranim prijaviteljem, ki 

bodo na posameznem področju izbrali največ točk, izplačala finančne nagrade, v višini 3.000,00 

EUR bruto. Za izplačilo nagrad bo s prejemniki sklenjena pogodba. Nagrado bo prejel le najbolje 

ocenjen projekt iz posameznega področja natečaja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Če ste državni, regionalni ali lokalni organ ali javno-zasebno partnerstvo od koder koli v EU ali 

pridružene države v programu COSME ali Veliki Britaniji in ste delali na uspešni pobudi, ki je 

spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas pozivamo k 

sodelovanju! 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/384
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22..2211        PPoozziivv  zzaa  eeddiinnssttvveennaa  ddoožžiivveettjjaa  SSlloovveenniijjee  
 

 

 

Izdajatelj: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, (skrajšana firma: Slovenska 

turistična organizacija, STO) 

Status: aktiven Datum objave:  

22.2.2022 

 

Rok prijave:  

 16. 5. 2022 

Vir objave: https://www.slovenia.info/poziv-za-edinstvena-dozivetja-slovenije  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet poziva so doživetja, ki sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z 

vključitvijo v izbrano zbirko edinstvenih, avtentičnih doživetij premium kakovosti, ki podpirajo 

zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia prispevajo k pozicioniranju Slovenije 

kot zelene butične destinacije. 

 

Namen poziva je  

(1) spodbujanje razvoja, ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti s ciljem pospeševanja 

kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni, na ravni destinacij, združenj turističnih 

produktov oziroma ponudnikov, 

 (2) krepitev produktov z dodano vrednostjo ter  

(3) identificiranje presežkov – kakovostnih, unikatnih, avtentičnih, inovativnih, dovršenih 

parcialnih in integralnih turističnih produktov ter s tem uspešnejše pozicioniranje in trženje 

slovenske turistične ponudbe na domačem in tujih trgih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

20.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijvitelji so lahko: 

Turistične agencije, organizatorji potovanj, podjetja, samostojni podjetniki, kmetije z dopolnilno 

dejavnostjo turizma na kmetijah, zavodi, lokalne turistične organizacije/destinacijske 

»management« organizacije, zadruge, gospidarsko interesna združenja, turistična društva in zveze 

ter preostala s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne 

agencije. 

 

https://www.slovenia.info/poziv-za-edinstvena-dozivetja-slovenije


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno 24marec2022_SLOsto.doc  71/71 

 

22..2222      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  ooddddaajjoo  ppoonnuuddbb  zzaa  pprroommoocciijjoo  ttuurriissttiiččnniihh  ppaakkeettoovv  

sslloovveennsskkeeggaa  ttuurriissttiiččnneeggaa  ggoossppooddaarrssttvvaa  nnaa  ddoommaaččeemm  iinn  ttuujjiihh  ttrrggiihh  
 

Izdajatelj: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, (Slovenska turistična organizacija, STO) 

Status: aktiven Datum objave: 24.2.2022, 15.3.2022 Rok prijave: Poziv je odprt od 24. 2. 2022 do 31. 10. 2022. 

Vir objave: https://www.slovenia.info/uploads/poslovno/razpisi_pozivi_narocila/Javni_poziv_za_oddajo_ponudb_na_doma%C4%8De
m_in_tujih_trgih_2022.pdf  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Slovenska turistična organizacija ponudnikom v letu 2022 pod posebnimi pogoji zagotavlja 

brezplačno oddajo: 

 do 5 ponudb turističnih paketov oziroma posebnih ponudb za promocijo na tujih trgih, 

katerih veljavnost se nanaša na leto 2022 in vključuje brezplačni prevod ponudb v 6 tujih 

jezikov: angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino in ruščino ter brezplačno 

objavo na pristajalnih spletnih straneh www.slovenia.info. 

 do 5 ponudb turističnih paketov oziroma posebnih ponudb za promocijo na slovenskem 

trgu, katerih veljavnost se nanaša na leto 2022 in brezplačno objavo na pristajalnih spletnih 

straneh www.slovenia.info. 

Slovenska turistična organizacija dopušča, da ima ponudnik enake ponudbe turističnih paketov za 

tuje in slovenski trg. V tem primeru odda skupno do 5 ponudb. 

Turistične pakete je možno oddati v naslednjih kategorijah: 

 AKTIVNE POČITNICE, 

 DRUŽINSKE POČITNICE, 

 WELLNESS PONUDBE, 

 KULINARIČNE PONUDBE IN 

 PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV 

 ZIMSKA PONUDBA (to možnost bo možno izbrati od avgusta 2022 naprej). 

Spremeni se besedilo 1. alineja 3. odstavka o navedenih trgih načrtovane izvedbe globalnega digitalnega oglaševanja, tako, 

da se iz nabora trgov umakne Rusijo. Besedilo te alineje se odslej glasi: 

- izvedbo digitalnega oglaševanja na tujih trgih. V okviru globalne digitalne kampanje bo STO digitalno kampanjo izvedla v 

sledečih državah: Nemčija, Švica, Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, Poljska, Slovaška, Združeno kraljestvo, Francija, 

Španija, Benelux (Belgija, Nizozemska), Danska, Finska, Švedska, Hrvaška, Srbija, ZDA in Kanada. 

Spremeni se besedilo 1. alineje 5. odstavka z navedbo brezplačnega prevoda ponudb v tujih jezikih, tako, da se umakne 

možnost brezplačnega prevoda paketnih ponudb v ruski jezik. Besedilo te alineje se odslej glasi: 

- do 5 ponudb turističnih paketov oziroma posebnih ponudb za promocijo na tujih trgih, katerih 

veljavnost se nanaša na leto 2022 in vključuje brezplačni prevod ponudb v 5 tujih jezikov: angleščino, nemščino, 

italijanščino, francoščino in španščino ter brezplačno objavo na pristajalnih spletnih straneh www.slovenia.info. 

Spremeni se del besedila 5. točke odstavka »Posebni pogoji za sodelovanje:« tako da se umakne možnost objave paketne 

ponudb v ruskem jeziku. Besedilo znotraj te točke se odslej glasi: 

»STO bo uredil prevode v 5 jezikov in po prejemu prevodov paketne ponudbe objavil v angleškem, 

nemškem, italijanskem, francoskem in španskem jeziku.« 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

 

https://www.slovenia.info/uploads/poslovno/razpisi_pozivi_narocila/Javni_poziv_za_oddajo_ponudb_na_doma%C4%8Dem_in_tujih_trgih_2022.pdf
https://www.slovenia.info/uploads/poslovno/razpisi_pozivi_narocila/Javni_poziv_za_oddajo_ponudb_na_doma%C4%8Dem_in_tujih_trgih_2022.pdf

