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

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

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

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev predstavlja povzetek uradnih 

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

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

 

11..11  JJaavvnnii  rraazzppiiss  PPrrooggrraammaa  ssooddeelloovvaannjjaa  IInntteerrrreegg  VV--AA  SSlloovveenniijjaa--AAvvssttrriijjaa  zzaa  

oobbddoobbjjee  22001144--22002200  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 31.8.2018 Rok prijave: Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma 

objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo 

sredstva.  

 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

osem in ustreznim specifičnim ciljem: 

 

Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij  

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov  

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava  

 

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

ravni NUTS 3: 

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

Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska 

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

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.300.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

treba zagotoviti iz drugih virov.  

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

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Podjetja (vključno z MSP); Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP); Turistične 

institucije, zveze in agencije; Raziskovalne institucije; Univerze in druge institucije za akademsko 

ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole; Organizacije in institucije za 

usposabljanje in izobraževanje; Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne 

interese zaposlenih/delodajalcev; Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti; 

Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže; drugi 

http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
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11..22  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreeddlloožžiitteevv  pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

IInntteerrrreegg  VV--AA  SSlloovveenniijjaa--MMaaddžžaarrsskkaa  

 

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

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

datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so 

na voljo sredstva.  

 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

cilju programa, ki je:  

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

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

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

skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja. 

 

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

osem in ustreznim specifičnim ciljem: 

Prednostna os 1: Privlačna regija 

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

 Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne 

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

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

povezujejo s turističnimi magneti. 

 

Prednostna os 2: Regija sodelovanja 

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

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

prebivalci in institucijami. 

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

čezmejnih odnosih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

13.295.015,00 EUR  

- Privlačna regija: 10.000.000,00 EUR;  

- Regija sodelovanja: 3.295.015,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

treba zagotoviti iz drugih virov. 

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

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

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

na ravni NUTS 3: 

- v Republiki Sloveniji: regiji Pomurje in Podravje, 

- na Madžarskem: županiji Zala in Vas. 

 

sklopu programa Interreg SI-HU so upravičeni prijavitelji: 

Prednostna os 1 (prednostna naložba 6c): 

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

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

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

- Podjetja v državni lasti; 

http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
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- Nevladne organizacije, neprofitne organizacije (vključno s pravnimi osebami, ki so ustanovljene v 

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

organizacije za upravljanje turističnih destinacij; 

- Cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem; 

- Zbornice in strokovna združenja; 

- EZTS. 

Prednostna os 2 (prednostna naložba 11b): 

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

- Nevladne organizacije; 

- Izobraževalne ustanove, vključno z rehabilitacijskimi centri; 

- Zdravstvene ustanove, ponudniki socialnih storitev; 

- Uradi za zaposlovanje, različne oblike strokovnih zbornic; 

- Kulturne institucije in organizacije; 

- Akterji na področju preprečevanja tveganj in obvladovanja izrednih razmer; 

- EZTS. 
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11..33    JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»DDOOPPOOLLNNJJEEVVAANNJJEE  SSMMEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAA--  FFaazzaa  11««  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 9.12.2016 Rok prijave:  

 15. 5. 2019. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-

INSTRUMENTA---Faza-1  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in 

srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME 

Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« 

(»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso 

prišla v izbor za sofinanciranje. 

 

Namen javnega razpisa je omogočiti MSP pripravo bolj kakovostnih prijav na fazo 2 SME 

Instrumenta v okviru Obzorja 2020, omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo 

visoko oceno v okviru programa Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja, prispevati 

h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih 

evropskih in globalnih trgih ter prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in 

netehnoloških inovacij na trg. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.050.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018, 2019 in 2020 oziroma do porabe 

sredstev. 

Upravičenci (v primeru konzorcijskih prijav vsi konzorcijski partnerji skupaj) bodo za 

sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti prejeli sredstva v pavšalnem znesku (»lump sum«) 

35.000 €. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Projekte (operacije) lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V imenu konzorcija se na 

javni razpis prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj). 

Ostali pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2016/801/JR_SME_Instrument_Faza_1_2016.pdf
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11..44    ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  pprrooggrraamm  FFuullbbrriigghhtt  zzaa  lleettoo  22001188  ((222255..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 23.12.2016 Rok prijave:  

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

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

2018-225-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na 

podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

130.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: 

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

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

 

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:  

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

 štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.000 

EUR, če gostujejo kot raziskovalci. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

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

gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. 

 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2018-225-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2018-225-jr/
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11..55        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  »»SSppooddbbuuddee  zzaa  rraazziisskkoovvaallnnoo  rraazzvvoojjnnee  pprroojjeekkttee  22««  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 30.6.2017 Rok prijave:  

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

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

gle%5D=1119  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

specializacije: 

 

 1. Pametna mesta in skupnosti  

 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo  

 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo  

 4. Trajnostna pridelava hrane  

 5. Tovarne prihodnosti  

 6. Zdravje - medicina  

 7. Mobilnost  

 8. Razvoj materialov kot končnih produktov  

 

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

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

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

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

 

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

in 2022, oziroma traja do porabe sredstev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

74.200.000,00 EUR. 

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

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

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

razvoj):  

- velika podjetja: do 25 %,  

- srednje velika podjetja: do 35 %,  

- mikro in mala podjetja: do 45 %.  

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati 

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
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11..66  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  rraazzvvoojjaa  iinn  pprroommoocciijjee  iinntteeggrraallnniihh  

pprroodduukkttoovv  ttuurriissttiiččnneeggaa  ggoossppooddaarrssttvvaa  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 4.8.2017 Rok prijave:  

 11. 3. 2019 

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

gle%5D=1126  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega 

razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh 

slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek 

na digitalnih vsebinah.  

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v 

praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov 

ob obisku turistične destinacije. 

Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po tem razpisu smatra integralni turistični produkt, 

ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in 

prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični produkt, ki je predmet 

prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek. 

 

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih 

izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope 

aktivnosti: 

1. razvoj integralnih turističnih produktov, 

2. oblikovanje (podoba vsebin), 

3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,  

4. oglaševanje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

8.087.984,89 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Operacija se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov, upoštevaje dejstvo, da 

sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis« in se 

dodeljujejo v skladu s priglašeno shemo de minims (skupni znesek de minimis pomoči dodeljen 

enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let).  

 

Minimalna vrednost načrtovanih upravičenih stroškov operacije je 30.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki 

posamezniki s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na organizacijsko obliko 

prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oz. srednje veliko podjetje v skladu s pogoji 

opredeljenimi v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi 

nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 

(Uradni list Evropske unije, L 187/2014, str.1). 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1126
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1126
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11..77      JJaavvnnii  rraazzppiiss  PPrroojjeekkttnnoo  ddeelloo  zz  ggoossppooddaarrssttvvoomm  iinn  nneeggoossppooddaarrssttvvoomm  vv  

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

22002200  
 
 

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

Status: aktiven Datum objave: 1.12.2017 Rok prijave:  

 22. 11. 2019 za tretje odpiranje. 

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

znanja-2017-2020/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

 

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

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

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

izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja. 

Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

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

leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

odpiranje.  

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
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11..88    RRaazzppiiss  ggaarraanncciijj  iinn  ppoossoojjiill  iizz  GGaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  zzaa  DDoolleennjjsskkoo  ((GGSSDD))  

zzaa  lleettoo  22001188  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 1.4.2018 Rok prijave: 

 do porabe sredstev, najkasneje do 31.03.2019. 

Vir objave: http://www.rc-nm.si/Razpisi-dokumentacija/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, 

Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke 

Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Delavska hranilnica 

d.d. in LON d.d. Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo 

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

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

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

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

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

koriščenja moratorija pri vračilu posojila. 

 

OBRESTNA MERA BANK za vse štiri linije: 

- NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50% pribitka 

- LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,90% pribitka 

- Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,90% pribitka 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupaj 2.707.012 EUR 

MO NOVO MESTO            513.657 

ŠENTJERNEJ                      299.182 

ŠKOCJAN                           182.130 

ŽUŽEMBERK                      70.814 

DOLENJSKE TOPLICE    151.214 

MIRNA PEČ                       165.114 

KOČEVJE                           145.606 

LOŠKI POTOK                     27.972 

SEMIČ                                 146.949 

METLIKA                           159.088 

KOSTEL                                  5.037 

ČRNOMELJ                        172.228 

MOKRONOG TREBELNO  25.715 

STRAŽA                              218.298 

ŠENTUPERT                         60.106 

ŠMARJEŠKE TOPLICE       76.345 

TREBNJE                            223.635 

MIRNA                                  63.922 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Posojilo lahko krije do največ 90% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora 

upravičenec zagotoviti lastna sredstva. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 

posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter 

socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega 

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

upravičenci). Upravičenci se določajo po linijah skladno z razpisom. 

Za opredelitev podjetja po tem razpisu se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 

651/2014 z dne 17.6.2014. Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 

http://www.rc-nm.si/Razpisi-dokumentacija/
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651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, 

tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja 

ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene 

konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. 
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11..99  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  ššttuuddiijjsskkee  oobbiisskkee  ššttuuddeennttoovv  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  EErraassmmuuss++  

22001188  ((225599..  JJRR))  

 

Izdajatelj: Organ upravljanja programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 

Status: aktiven Datum objave: 20.7.2015 Rok prijave: 31. 5. 2019 

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

studentov-v-okviru-programa-erasmus-2018-259-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Sklad je 20. 7. 2018 objavil javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru 

programa Erasmus+ v tujino za leto 2018 (259. javni razpis). Rok prijave je do vključno 31. 5. 

2019. 

 

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na 

izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v 

okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v 

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

 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Vrednost razpisa: 860.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v 

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

listine za terciarno izobraževanje (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), pri čemer 

morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci 

Erasmus listine za terciarno izobraževanje; in mu je bilo odobreno sofinanciranje Erasmus 

mobilnosti v obdobju študija (za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost 

in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS). 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2018-259-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2018-259-jr/
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11..1100  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  ppoossoojjiill  kkmmeettiijjsskkiimm  iinn  ggoozzddaarrsskkiimm  

pprroojjeekkttoomm  ––  AA  22001188  

 

Izdajatelj: Slovenski regionalni razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 27.7.2015 Rok prijave:  

 15. 1. 2019 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

gozdarstvo na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje podprograme: 

 podprogram A1.1: primarna kmetijska pridelava - po pravilih državnih pomoči 

 podprogram A1.2: primarna kmetijska pridelava - izven pravil državnih pomoči  

 podprogram A2.1: kmetijska predelava in trženje  - po pravilih državnih pomoči 

 podprogram A3.2: gozdarstvo - izven pravil državnih pomoči 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Razpisani znesek je 6.000.000,00 EUR v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini  do 100% upravičene vrednosti  projekta,  

vendar največ 500.000,00 EUR in ne manj kot 5.000,00 EUR. 

Vlagatelj mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 5.000,00 

EUR (brez DDV).  

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Po vseh podprogramih so upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o 

kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,  32/15 , 27/17 in 22/18) 

in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 

 pravne osebe, 

 fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,  

 kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost. 

V primeru posojil izven pravil državnih pomoči, so do sredstev upravičene tudi ostale pravne ali 

fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.   

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

 

 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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11..1111  JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»MMeennttoorrsskkee  sshheemmee  zzaa  ssoocciiaallnnaa  ppooddjjeettjjaa««  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 10.8.2015 Rok prijave:  

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

objavljen naknadno. 

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

gle%5D=1156  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

veljajo določbe razpisne dokumentacije za oba sklopa enako. 

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

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

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

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

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

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

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

ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti. 

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

oziroma usposabljanj (»train the trainer«). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.180.924,36 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

100 %, od 10.000 do 25.000 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

podjetništva. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156
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11..1122      JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ššttuuddiijjsskkee  oobbiisskkee  ddiijjaakkoovv  iinn  ššttuuddeennttoovv  vv  ttuujjiinnii  

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

 

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

Status: aktiven Datum objave: 9.8.2015 Rok prijave:  

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

 Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za 

prijavo, bodo zavržene. 

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

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

izobraževanja ali 

praktičnega usposabljanja.  

 

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

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

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

študijskega obiska. 

 

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

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

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

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

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

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

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

stroške ni upravičen. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

programa v Sloveniji. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2018-260-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2018-260-javni-razpis/
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11..1133        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  vvzzppoossttaavviitteevv  aallii  nnaaddggrraaddnnjjoo  eelleekkttrroonnsskkeeggaa  ppoosslloovvaannjjaa  

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

 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 7.9.2018 Rok prijave:  

 1. 10. 2019,  

 1. 10. 2020 in  

 1. 10. 2021. 

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

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje 

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

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

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

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

 

  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s 

tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: 

 

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji 

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih 

c) Spletne strani za tuje trge 

d) Spletne trgovine 

e) Produktno-prodajne videe 

f) Krepitev kompetenc – usposabljanja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

9.450.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

uporabe veljavne S4. 

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

ne višja od 30.000,00 EUR. 

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

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

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

Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja. 

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

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

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

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

»podjetje«). 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
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11..1144      JJaavvnnii  rraazzppiiss  PPrroojjeekkttnnoo  ddeelloo  zz  nneeggoossppooddaarrsskkiimm  iinn  nneepprrooffiittnniimm  

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

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

 

 

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

 

Status: aktiven Datum objave: 1.10.2018 Rok prijave:  

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

6. 12. 2019 do 13.30. 

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

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz 

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

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

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

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

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema 

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

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

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

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

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

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna vrednost razpisa: do največ 3.914.131,50 EUR 

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

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

 

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

lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv! 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-2/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-2/
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11..1155    JJaavvnnii  rraazzppiiss  --  PPoo  kkrreeaattiivvnnii  ppoottii  ddoo  zznnaannjjaa  22001177––22002200  --  22..  ooddppiirraannjjee  

 

 

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

 

Status: aktiven Datum objave: 28.9.2018 Rok prijave:  

 22. 11. 2019 za tretje odpiranje. 

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

znanja-2017-2020-copy-1/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

 

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

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

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

izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.  

  

Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Vrednost razpisa: 7.298.199,90 EUR, in sicer: 

 

za leto 2018 v vrednosti 3.260.109,60 EUR, 

za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR,  

za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

odpiranje. 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/
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11..1166  TTrraannssnnaacciioonnaallnnii  pprrooggrraamm  IInntteerrrreegg  MMeeddiitteerraann  22001144  --  22002200::  ttrreettjjii  rraazzppiiss  

zzaa  mmoodduullaarrnnee  pprroojjeekkttee  

 

 

Izdajatelj: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediter 2014 – 2020 

 

Status: aktiven Datum objave: 30.10.2018 Rok prijave:  

 31. 01. 2019 

Vir objave: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-

october/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

This call is targeted to the Programme priority axes 1 (only sub-objective “Blue Growth”) and 3, 

and only to the following type of projects: Multi-module M2 Testing + M3 Capitalising.   

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Na voljo je 30.000.000,00 EUR sredstev, in sicer 8.000.000,00 v okviru prioritete 1 – inovacije 

(modra rast) in 22.000.000,00 v okviru prioritete 3 – trajnostni turizem in biodiverziteta. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav upravičenk v okviru programa MED. Glede 

pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. 

 

https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/
https://interreg-med.eu/no-cache/documents-tools/glossary/lexique/M/#multi-module
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11..1177  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ((ssoo))ffiinnaanncciirraannjjee  ggoossttoovvaannjj  pprrii  vvooddjjaahh  EERRCC  pprroojjeekkttoovv  vv  

lleettuu  22001199    

 

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

 

Status: aktiven Datum objave: 29.10.2018 Rok prijave:  

  10. 01. 2019 

Vir objave: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/ERCFellowship/razpisi/18/razpis-ERC-2019.asp  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC 

projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne 

projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli 

znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije trajajo najmanj tri in največ šest mesecev 

ter se pričnejo v letu 2019. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

240.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

s predpisi agencije. 

 

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/ERCFellowship/razpisi/18/razpis-ERC-2019.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1188      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  66..11  --  PPoommoočč  zzaa  zzaaggoonn  ddeejjaavvnnoossttii  zzaa  mmllaaddee  

kkmmeettee  zzaa  lleettoo  22001188    

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 26.10.2018 Rok prijave:  

 15. 01. 2019 do 23:59 

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

=1436  

 

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 do vključno 15.000.000 eurov.  

 

Razdelitev sredstev po sklopih: 

 12.015.000 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, za samostojne podjetnike 

posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in 

 2.985.000 eurov za ostale upravičence (sklop B). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Pri sklopu A iz petega odstavka 12. člena 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 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. 

 

Samostojni podjetnik posameznik mora biti vpisan v poslovni register največ 24 mesecev pred 

oddajo vloge na javni razpis in imeti v evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve navedene izključno kmetijske dejavnosti. 

 

Družba z enim družbenikom mora biti v sodni register vpisana največ 24 mesecev pred oddajo 

vloge na javni razpis in imeti v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, v statutu 

navedene izključno kmetijske dejavnost. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1436
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1436
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11..1199          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:  

 7. 1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 

2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 

2022. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

EUR. 

 

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je: 

leto 2019: 1.600.000,00 EUR 

leto 2020: 1.600.000,00 EUR 

leto 2021: 1.600.000,00 EUR 

leto 2022: 1.600.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

MSP-ji. 

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

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

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

 

 

http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila
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11..2200          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  iinn  ddeejjaavvnnoossttii  

iizzoobbrraažžeevvaannjjaa  ooddrraasslliihh  vv  lleettuu  22001199    

 

Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

Status: aktiven Datum objave: 9.12.2018 Rok prijave:  

 09. 01. 2019 do 12:00 

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

_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1650  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja 

odraslih v šolskem letu 2018/19 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Cilj javnega 

razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje 

izobraženih in drugih ranljivih skupinah. 

 

a) Študijski krožki: sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s 

strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. 

 

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje: 

sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje 

življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, 

izvedenih od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. 

 

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti: sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, 

izvedena na dan 15. 5. 2019. 

 

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2019: sofinancira se 

koordinacija TVU 2019, izvedena od 10. 5. 2019 do 30. 6. 2019. 

 

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih: sofinancira se izvedba naslednjih nalog, 

izvedenih od 1. 1. 2019 do 15. 11. 2019: 

 organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj, 

 strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih 

izobraževalnih programih za odrasle, 

 razvoj in izdaja strokovnih in učnih gradiv v podporo izvajanju neformalnih izobraževalnih 

programov za odrasle – za izobraževalce neformalnih izobraževalnih programov za odrasle ali 

udeležence v teh programih, 

 mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih 

praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih 

in 

 analize stanja na področju izvajanja oziroma organiziranosti izobraževanja odraslih, katerih 

rezultat so predlogi za izboljšanje stanja na nacionalni oziroma lokalni ravni. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

696.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prijavitelji 

a) Študijski krožki  

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti 

izobraževanja odraslih  ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo 

imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja 

študijskega krožka po programu ACS.  

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1650
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1650
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b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje  

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti 

izobraževanja odraslih  ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo 

biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.  

c) Parada učenja  

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti 

izobraževanja odraslih  ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z 

zasnovo Parade učenja, so bile srednji ali velik koordinator TVU (2. ali 3. tarifni razred) v 

preteklem letu, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za 

izpeljavo Parade učenja.  

d) Koordinacija TVU 2019  

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti 

izobraževanja odraslih  ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu.  

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih  

Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja 

pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem 

interesu na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen delovanja 

vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni 

ravni. 
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11..2211        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  iinn  ddeejjaavvnnoossttii  

iizzoobbrraažžeevvaannjjaa  ooddrraasslliihh  vv  lleettuu  22001199    

 

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

 

Status: aktiven Datum objave: 9.12.2018 Rok prijave:  

 14. 01. 2019 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-pilotni-projekti-razvoja-in-

uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-pro/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na 

področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. 

 

Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo med drugim vključevali naslednje aktivnosti: 

 razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene, 

 razvoj in uvajanje managementa znanja (predvsem prenos znanj s starejših na mlajše), 

 razvoj in uvajanje programov managementa starostne raznolikosti zaposlenih, 

 razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobrega počutja starejših na delovnem mestu, 

 aktivnosti spodbujanja sodelovanja zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja, 

 aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost zaposlenih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna vrednost razpisa: 600.000,00 EUR, maksimalna vrednost posameznega partnerstva: 40.000 

EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

V okviru javnega razpisa se bo sofinanciralo naslednje upravičene stroške: 

1.) Stroški plač zaposlenih na projektu, 

2.) pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov - 

posredni stroški v višini 40 % neposredno potrjenega stroška plač in povračil v zvezi z delom. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prijavitelji 

  

 2 krovna partnerja, ki sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po 

Zakonu o gospodarskih družbah (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji) 

in vpeljujeta projektne rešitve,   

 opcijsko 1 dodaten, svetovalni partner, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje 

dejavnosti v Republiki Sloveniji (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji) 

in ima svetovalno vlogo. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-pilotni-projekti-razvoja-in-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-pro/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-pilotni-projekti-razvoja-in-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-pro/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2222        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  oobbrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  iinn  oopprreemmee  zzaa  

oobbddeelloovvaallccee  iinn  pprreeddeelloovvaallccee  lleessaa--  BB22  22001188    

 

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

 

Status: aktiven Datum objave: 14.12.2018 Rok prijave:  

  od 14. 1. 2019 do 31. 5. 2019 oz. do porabe sredstev 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju 

Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije 

(podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot 

posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme 

ali delovnih strojev. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.800.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Vlagatelj lahko pridobi posojila v višini  do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez 

DDV), 

 najnižja zaprošena vrednost posojila je 5.000,00 EUR,  

 najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa je 500.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vvelika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), ustanovljena pred 

1.7.2018,in sicer; 

 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu 

o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-

1),  

 zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - UPB2, v nadaljevanju: 

ZZad) 

 

 

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


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2233      JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ssrreeddnnjjeeššoollsskkoo  tteehhnniišškkoo  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  

ddrržžaavvlljjaannoovv  ZZaahhooddnneeggaa  BBaallkkaannaa  zzaa  lleettoo  22001188  ((226677..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 

19.12.2018 

Rok prijave:  

 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28. 6. 2019 

 

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

tehnisko-izobrazevanje-drzavljanov-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-4/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega 

Balkana (Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije 

in Republike Srbije), na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v Politiki štipendiranja, ki 

je priloga 1 267. javnega razpisa. Sredstva bodo podeljena od letnika, v katerega bo dijak prvič 

vpisan v program v šolskem letu 2019/2020, dalje do zaključka izobraževanja po tem programu. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

150.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se podeli za: 

 življenjske stroške dijaka v višini 3.500,00 EUR za posamezno šolsko leto; 

 šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino po tem javnem razpisu znaša 

100 % šolnine, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto. 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za štipendiranje 

srednješolskega izobraževanja dijakov, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Republike Črne 

gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije. 

 

 
 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-srednjesolsko-tehnisko-izobrazevanje-drzavljanov-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-4/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-srednjesolsko-tehnisko-izobrazevanje-drzavljanov-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-4/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2244  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ssooffiinnaanncciirraannjjaa  ppooddookkttoorrsskkeeggaa  rraazziisskkoovvaallnneeggaa  

iizzoobbrraažžeevvaannjjaa  nnaa  EEuurrooppeeaann  UUnniivveerrssiittyy  IInnssttiittuuttee  ((EEUUII))  zzaa  lleettoo  22001199  

((226699..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))    
 
 

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

Status: aktiven Datum objave: 

19.12.2018 

Rok prijave:  

 29. 3. 2019 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-podoktorskega-

raziskovalnega-izobrazevanja-na-european-university-institute-eui-2-1/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI 

enemu vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2019/2020 sprejet na podoktorsko raziskovalno 

izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2019/2020. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

35.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v bruto višini: 

 2.666,67 EUR (bruto) mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev; 

 do največ 1.600,00 EUR (bruto) enkratno za povratne potne stroške. 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-podoktorskega-raziskovalnega-izobrazevanja-na-european-university-institute-eui-2-1/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-podoktorskega-raziskovalnega-izobrazevanja-na-european-university-institute-eui-2-1/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2255  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ddookkttoorrsskkii  ššttuuddiijj  nnaa  EEuurrooppeeaann  UUnniivveerrssiittyy  

IInnssttiittuuttee  ((EEUUII))  zzaa  lleettoo  22001199  ((227700..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))    
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 

19.12.2018 

Rok prijave:  

 31. 5. 2019 

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

european-university-institute-eui-za-leto-2019-270-javni-raz/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje 

štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2019/2020 vpisan v 1. letnik štiriletnega 

doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira 

EUI. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

55.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za študijsko leto 2019/2020 štipendija vključuje: 

 mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 

1.415,00 EUR; 

 enkratni letni dodatek v višini 300,00 EUR za potne stroške. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

 

 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-university-institute-eui-za-leto-2019-270-javni-raz/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-university-institute-eui-za-leto-2019-270-javni-raz/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2266      JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijjee  zzaa  uuddeelleežžbboo  sslloovveennsskkiihh  ddiijjaakkoovv  nnaa  BBeennjjaammiinn  

FFrraannkklliinn  mmeeddnnaarrooddnneemm  ppoolleettnneemm  iinnssttiittuuttuu  zzaa  lleettoo  22001199  ((226666..  jjaavvnnii  

rraazzppiiss))    
 
 

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

Status: aktiven Datum objave: 

17.12.2018 

Rok prijave:  

 Do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 1. 6. 2019 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendija-za-udelezbo-

slovenskih-dijakov-na-benjamin-franklin-mednarodnem-poletnem-institutu-za-l-3/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo največ enemu 

slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin 

mednarodnem poletnem institutu v ZDA. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

4.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki 

Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje 

stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

 

 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendija-za-udelezbo-slovenskih-dijakov-na-benjamin-franklin-mednarodnem-poletnem-institutu-za-l-3/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendija-za-udelezbo-slovenskih-dijakov-na-benjamin-franklin-mednarodnem-poletnem-institutu-za-l-3/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2277  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ssooddeelloovvaannjjee  nnaa  tteekkmmoovvaannjjiihh  vv  ttuujjiinnii  zzaa  lleettoo  

22001188  ((226644..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 

17.12.2018 

Rok prijave:  

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

2019 

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

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

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

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

300.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

vlogo poslati na sklad. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-sodelovanje-na-tekmovanjih-v-tujini-za-leto-2018-264-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-sodelovanje-na-tekmovanjih-v-tujini-za-leto-2018-264-jr/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2288  JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»SSooffiinnaanncciirraannjjee  vvkklljjuuččeevvaannjjaa  oosseebb,,  kkii  ssoo  pprreedd  iizzgguubboo  

zzaappoosslliittvvee  vv  uukkrreeppee  nnaa  ttrrgguu  ddeellaa  ––  pprriipprraavvlljjeennii  nnaa  sspprreemmeemmbbee  vv  lleettiihh  

22001199,,  22002200,,  22002211,,  22002222««  
 
 

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

Status: aktiven Datum objave: 

21.12.2018 

Rok prijave:  

 07. 02. 2019 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-vkljucevanja-

oseb-ki-so-pred-izgubo-zaposlitve-v-ukrepe-na-trgu-dela/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, 

ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe. Z nudenjem 

celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja, 

kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočilo njihov lažji prehod 

na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo prehod v brezposelnost. 

 

Predvideno je, da bo za posamezno kohezijsko regijo izbrano eno projektno partnerstvo za 

izvajanje programa. 

V okviru izvajanja programa projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi 

delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih 

oseb. Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali naslednje aktivnosti: 

 RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije 

usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi 

delodajalci, mreženja ipd. 

 RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc 

v skladu s potrebami na trgu dela. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 

največ 3.638.312,00 EUR, od tega je 1.819.156,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v 

KRVS in 1.819.156,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so projektna partnerstva, pri čemer projektno 

partnerstvo sestavljajo najmanj 3 in največ 5 pravnih oseb.  

 

Upravičene so pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje naslednjih 

dejavnosti:  

 SKD 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje, SKD 85.590 – Drugje nerazvrščeno 

izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje in/ali  

 SKD 94.200 – Dejavnosti sindikatov, SKD 94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih 

združenj, SKD 94.120 Dejavnost strokovnih združenj in/ali  

 SKD 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje, SKD 84.130 – Urejanje 

gospodarskih področij za učinkovito poslovanje in/ali  

 delovanje na področju nudenja storitev vseživljenjske karierne orientacije (npr. informiranje 

s področja izobraževanja in trga dela, storitve za spoznavanje poklicev in trga dela, karierno 

svetovanje, storitve učenja veščin), določeno v okviru ustanovitvenega ali drugega 

temeljnega akta organizacije 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-vkljucevanja-oseb-ki-so-pred-izgubo-zaposlitve-v-ukrepe-na-trgu-dela/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-vkljucevanja-oseb-ki-so-pred-izgubo-zaposlitve-v-ukrepe-na-trgu-dela/
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11..2299  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprrooggrraamm  FFuullbbrriigghhtt  zzaa  lleettoo  22002200  ((227722..  JJRR))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 

21.12.2018 

Rok prijave:  

  28. 9. 2021 

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

2020-272-jr/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

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

 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: 

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

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

gostujoče ustanove; 

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

130.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega 

zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja 

v bruto višini:  

850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 

1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2020-272-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2020-272-jr/
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11..3300  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprriillaaggoojjeenniihh  rraazziisskkoovvaallnniihh  pprroojjeekkttoovv  vv  

ookkvviirruu  kkoommpplleemmeennttaarrnnee  sshheemmee  zzaa  pprriijjaavvee  nnaa  rraazzppiissee  EEvvrrooppsskkeeggaa  

rraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssvveettaa  ((EERRCC))  
 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 

18.12.2018 

Rok prijave:  

  do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa 

Vir objave: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/shema/razpisi/18/poziv-erc-18-1.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru 

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

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

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

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

Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (vnadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za 

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

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeniraziskovalni projekt, vendar 

največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

in s predpisi agencije. 

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/shema/razpisi/18/poziv-erc-18-1.asp
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11..3311  22..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  1166..99  PPooddppoorraa  zzaa  ddiivveerrzziiffiikkaacciijjoo  kkmmeettiijjsskkiihh  

ddeejjaavvnnoossttii  vv  ddeejjaavvnnoossttii  vv  zzvveezzii  zz  zzddrraavvssttvveenniimm  vvaarrssttvvoomm,,  ssoocciiaallnniimm  

vvkklljjuuččeevvaannjjeemm,,  kkmmeettiijjssttvvoomm,,  kkii  ggaa  ppooddppiirraa  sskkuuppnnoosstt,,  tteerr  

iizzoobbrraažžeevvaannjjeemm  oo  ookkoolljjuu  iinn  hhrraannii  
 
 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 

21.12.2018 

Rok prijave:  

  12. 04. 2019 do 23:59 

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

=1447  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi 

osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje 

izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega 

varstva. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.498.126,39 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 41. in 49.a členu Uredbe o 

izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-

2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18.  

 

Partnerstvo je določeno v 40. in 49. členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1447
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1447
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11..3322  22..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  1166..44  VVzzppoossttaavviitteevv  iinn  rraazzvvoojj  kkrraattkkiihh  

ddoobbaavvnniihh  vveerriigg  iinn  llookkaallnniihh  ttrrggoovv  
 

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 

21.12.2018 

Rok prijave:  

  12. 04. 2019 do 23:59 

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

=1448  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in 

posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih 

promocijskih dejavnosti. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

do 3.575.287,79 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe o 

izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-

2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18.  

 

Partnerstvo je določeno v 18. in 49. členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1448
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1448
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11..3333  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  sslloovveennsskkeeggaa  ddeellaa  sskkuuppnniihh  ffllaammsskkoo  

sslloovveennsskkiihh  pprroojjeekkttoovv  kkjjeerr,,  FFllaammsskkaa  ffuunnddaacciijjaa  zzaa  rraazziisskkaavvee  ((TThhee  

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

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 

21.12.2018 

Rok prijave:  

  01. 04. 2019 

Vir objave: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/18/razpis-FWO-18.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega 

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

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

vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega 

projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na razpisu FWO. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2020 sprejela 

okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v 

postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del. Slovenski del 

skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme 

presegati 75.000 EUR letno. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v 

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

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

 

 

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/18/razpis-FWO-18.asp
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11..3344    JJaavvnnii  rraazzppiiss  PP77  ––  MMiikkrrookkrreeddiittii  22001199  
 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

 1. prvi rok je 17.1.2019, nato vsak četrtek v mesecu januarju, 

februarju, marcu, aprilu, maju, juniju, 

 4.7. in 11. 7., 22.8. in 29.8. 2019, 

 nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in 

decembru z zadnjim rokom 19.12.2019. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=73  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. 

 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem 

v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov 

in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. 

 

Cilji javnega razpisa so: 

- ohranitev delovnih mest, 

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 

- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 12.000.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. 

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 

½ dobe ročnosti kredita. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja 

(tudi zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-

1) 

 

 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=73
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11..3355    JJaavvnnii  rraazzppiiss  PP77RR  22001188  --  MMiikkrrookkrreeddiittii  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  

RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  
 
 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog; 

 01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 

 01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019. 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. 

 

Cilji javnega razpisa so: 

- ohranitev delovnih mest, 

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 

- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

8.760.000 EUR 

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na  

problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer: 

 Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR 

 Pokolpje v višini 2.590.000 EUR  

 Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

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

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

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

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

zapadlostjo roka za črpanje kredita. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Do mikrokredita so upravičeni MSP: 

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

mesecev, 

- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju, 

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

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

socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. 

 

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

naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji: 

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

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

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

- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=74
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11..3366    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  ss  ppooddrrooččjjaa  eennaakkoossttii  žžeennsskk  

iinn  mmoošškkiihh  zzaa  lleettoo  22001199  
 
 

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

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

 28. 01. 2019  

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

nirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1091  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh 

področjih: 

a) Nasilje med zmenkanjem 

b) Delo s fanti za preseganje stereotipov 

Za potrebe tega razpisa pomeni zmenkanje (angl. dating) dogovarjanje za zmenek ali druženje, 

druženje samo in ves čas odnosa med fantom in dekletom, ko sta par, pa še ne živita v skupnem 

gospodinjstvu. 

 

Za potrebe tega razpisa spolni stereotipi pomenijo posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk 

in moških ter njihovih družbenih vlog. Nanje naletimo v vseh sferah življenja: v družini, vrtcu, šoli, 

službi, medijih, pri sami izbiri izobraževanja in zaposlitve, v športu, prostočasnih dejavnostih … 

Pogosto so tako vpeti v naše življenje, da jih sprejemamo kot samoumevne in se tako tudi 

obnašamo. Predstavljajo enega najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov v družbi, saj – med 

drugim – lahko vplivajo na ključne odločitve glede interesov, izobraževanja ter kariernih poti žensk 

in moških.   

 

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge 

prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

50.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 

10.000,00 EUR. Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali 

drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih 

sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more 

presegati 10.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo ustrezno dokazilo o registraciji; 

- izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list 

RS, št. 21 /18), 

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih 

pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer: 

- je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,  

- delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,  

- osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,  

- dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za 

prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1091
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1091
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11..3377      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ooppeerraacciijjoo  nnaalloožžbbee  vv  pprreedd  iinndduussttrriijjsskkoo  pprreeddeellaavvoo  

lleessaa  iizz  PPRRPP  1144--2200  zzaa  lleettoo  22001188  
 
 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

  23. 04. 2019 do 23:59 

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

=1449  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko pedelavo 

lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. 

 

Upravičeni stroški: 

 Stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa 

 Splošni stroši do vključno 10 % upravičenih stroškov naložbe. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

7 mio € 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do podpore v okviru razpisa so določeni v 84. členu Uredbe. 

 

 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1449
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1449
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11..3388      22..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  1166..55  PPooddppoorraa  zzaa  sskkuuppnnoo  uukkrreeppaannjjee  zzaa  

bbllaažžiitteevv  ppooddnneebbnniihh  sspprreemmeemmbb  aallii  pprriillaaggaajjaannjjee  nnaannjjee  tteerr  zzaa  sskkuuppnnee  

pprriissttooppee  kk  ookkoolljjsskkiimm  pprroojjeekkttoomm  iinn  ssttaallnniimm  ookkoolljjsskkiimm  pprraakkssaamm  
 
 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

  19. 04. 2019 do 23:59 

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

=1451  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega 

partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: 

projekti EIP). 

 

Ker do dneva objave tega javnega razpisa Republika Slovenija ni prejela sklepa o odobritvi sheme 

državne pomoči s strani Evropske Komisije, se v skladu z 52. členom prehodnih določb Uredbe o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 71/18) podpora po tem javnem 

razpisu ne dodeli za pilotne projekte in projekte EIP, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo. 

 

V skladu s poglavjem B) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike 

pilotnih projektov naslednje: 

a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami: 

–  Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami, 

–  Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami, 

–  Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami; 

b) Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih; 

c) Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine; 

č) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode: 

–  Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode, 

–  Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode, 

–  Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode; 

d) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.000.000 EUR 

Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa 

glede na vrsto projekta, in sicer: 

- 600.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1, 

- 2.400.000 eurov za projekte EIP: sklop 2. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 31. in 49.a členu Uredbe. 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1451
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1451


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3399        1100..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..11  --  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  kkmmeettiijjsskkaa  

ggoossppooddaarrssttvvaa  zzaa  lleettoo  22001188      
 
 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

  24. 04. 2019 do 23:59 

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

=1450  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno 

pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z 

dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi). Predmet podpore so naslednje 

vrste naložb iz prvega odstavka 5. člena Uredbe: 

 ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, 

 ureditev greznic in čistilnih naprav, 

 gradnja objektov 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 gradnja kompostarn. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.100.000 EUR. Od tega: 

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

 4.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in 

nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe 

(sklop B) ter 

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore je določen v 6. členu Uredbe. 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1450
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1450
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11..4400        22..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  1166..22  PPooddppoorraa  zzaa  ppiilloottnnee  pprroojjeekkttee  tteerr  zzaa  

rraazzvvoojj  nnoovviihh  pprrooiizzvvooddoovv,,  pprraakkss,,  pprroocceessoovv  iinn  tteehhnnoollooggiijj  
 
 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

  19. 04. 2019 do 23:59 

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

=1452  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega 

partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: 

projekti EIP). 

Ker do dneva objave tega javnega razpisa Republika Slovenija ni prejela sklepa o odobritvi sheme 

državne pomoči s strani Evropske Komisije, se v skladu z 52. členom prehodnih določb Uredbe o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 71/18) podpora po tem javnem 

razpisu ne dodeli za pilotne projekte in projekte EIP, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

5 mio EUR 

Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa 

glede na vrsto projekta, in sicer: 

- 1.000.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1, 

- 4.000.000 eurov za projekte EIP: sklop 2. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 9. in 49.a členu Uredbe. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1452
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1452


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_3januar2019_SLOsto.doc  48/66 

 

11..4411      ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  ppooddiipplloommsskkii  ššttuuddiijj  ddrržžaavvlljjaannoovv  ddrržžaavv  ZZaahhooddnneeggaa  

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

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

Status: aktiven Datum objave: 

28.12.2018 

Rok prijave:  

  2. 9. 2019 

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

 

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

izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za podiplomski študij za področje naravoslovja, 

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

za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za: 

- magistrski študij (druga stopnja) ali 

- doktorski študij (tretja stopnja). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

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

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se lahko dodeli za: 

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

in/ali 

•  življenjske stroške v višini 8.400,00 EUR letno. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

Slovenijo ali ob prihodu v Slovenijo na pristojni upravni enoti. 

 

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

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

Makedonija in Republika Srbija. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-podiplomski-studij-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2019-2/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-podiplomski-studij-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2019-2/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..4422    ŠŠttiippeennddiijjee  AAdd  ffuuttuurraa  zzaa  ššttuuddiijj  vv  ttuujjiinnii  zzaa  lleettoo  22001199  ((227711..  JJRR))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 

27.12.2018 

Rok prijave:  

  17. 4. 2019 

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

tujini-za-leto-2019-271-jr/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih 

ustanovah za posamezno stopnjo izobraževanja in pridobitev javno veljavne listine ali diplome na 

izbranih študijskih področjih, in sicer: 

 

Javni razpis pod točko A:  

Predmet javnega razpisa pod točko A je štipendiranje dodiplomskega ali enovitega magistrskega 

študija na področjih, ki se uvrščajo v naslednje kategorije KLASIUS-P-16 : 

05 Naravoslovje, matematika in statistika 

06 Informacijske in komunikacijske tehnologije 

07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 

091 Zdravstvo 

 

Javni razpis pod točko B:  

Predmet javnega razpisa pod točko B je štipendiranje podiplomskega študija v tujini. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina sredstev javnega razpisa znaša 3.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih 

vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa, 

in sicer za javni razpis pod točko A 1.400.000,00 EUR in za javni razpis pod točko B 1.600.000,00 

EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se lahko dodeli za:  

 šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in  

 življenjske stroške največ v višini 7.200,00 EUR, 12.000,00 EUR ali 15.000,00 EUR za 

posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v 

Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1. 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-ad-futura-za-studij-v-tujini-za-leto-2019-271-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-ad-futura-za-studij-v-tujini-za-leto-2019-271-jr/
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22  JJAAVVNNII  PPOOZZIIVVII  IINN  PPOONNUUDDBBEE  
 

22..11    PPoovvrraaččiilloo  pprriissppeevvkkoovv  ddeellooddaajjaallcceemm  nnaa  oobbmmooččjjiihh  zz  vviissookkoo  

bbrreezzppoosseellnnoossttjjoo  

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave:  

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Predpisi omogočajo spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah: 

1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih – izvaja Finančna 

uprava RS (FURS), 

2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih – izvajamo na 

Zavodu RS za zaposlovanje. 

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

brezposelnost visoko narasla. 

 

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Povračilo lahko 

uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa. 

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo prispevkov 

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

povračilo prispevkov: 

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

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

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

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

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

brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin: 

 

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

2. je stara od 15 do 24 let ali 

3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega 

poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja 

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

pridobila prve redne plačane zaposlitve ali 

4. je starejša od 50 let ali 

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

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

zakonec je brezposeln ali 

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

med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v 

vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali 

7. je pripadnik etnične manjšine ali 

8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov. 

 

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

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

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

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

ukvarjate s tržno dejavnostjo, pri tem pa: 

 imate sedež na območju z visoko brezposelnostjo in tam dejansko 

opravljate dejavnost oziroma 

 imate stalno ali začasno prebivališče na območju z visoko brezposelnostjo 

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

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

Pri tem morate izpolnjevati še en pogoj: 

 da zaposlitev osebe iz ciljne skupine pri vas predstavlja neto povečanje 

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

nadomeščanja predhodno zaposlenih. 
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22..22    OOpprroossttiitteevv  ppllaaččiillaa  pprriissppeevvkkoovv  zzaa  ssttaarreejjššee    

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

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca lahko še naprej uveljavljate 

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

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

sprejeta decembra 2017. 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/oprostitev-placila-
prispevkov-za-starejse-2016  

Kratek opis predmeta 

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

zaposlitve starejših brezposelnih. 

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

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 

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

prispevke. 

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov? 

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

 starejši od 55 let in 

 najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2019. 

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

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

vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju. 

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov? 

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca lahko še naprej uveljavljate tudi v letih 2018 

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

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

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov? 

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

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

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

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

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

mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Če nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov delodajalca, vam starejši 

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

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

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

kot brezposelni. 

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

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Delodajalci, ki: 

 v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi 

brezposelnimi – niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim 

niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov; 

 pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niste imeli 

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

 v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi 

brezposelnimi – ste redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za 

socialno varnost zaposlenih. 

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

 
Izdajatelj: Izvaja: DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove. 

 

Kolikšna je olajšava? 

Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI: 

 

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

 3. Za zaposlitev gluhe osebe: 

 

Več informacij: 

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

področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu. 

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

olajšavo za zaposlovanje invalidov. 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 50 % plače 

zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 50 % 

izplačane plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % plače 

zaposlene osebe  

 

POGOJ: če zaposlujete invalide po ZZRZI nad 

predpisano kvoto in njihova invalidnost ni 

posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 

pri vas kot delodajalcu 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

izplačane plače zaposlene osebe 

 

POGOJ: če zaposlujete invalide po 

ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova 

invalidnost ni posledica poškodbe pri delu 

ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane 

plače zaposlene osebe 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane 

plače zaposlene osebe 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 
 

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 

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

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

2. imajo 100-odstotno telesno okvaro ali 

3. so gluhe osebe.  

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 

Davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko uveljavljate: 

 zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 

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

 
Izdajatelj: Izvaja: DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave:  

Kratek opis predmeta 

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

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

v obliki znižanja vaše davčne osnove. 

Več informacij: 

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

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

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

olajšavo za zaposlovanje brezposelnih. 

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

zakona, ki omogočajo tudi davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih. 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
Kolikšna je olajšava? 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: 

 Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače 

zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove. 

 Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem 

letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. 

Zakon o dohodnini: 

 Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane 

plače zaposlene osebe (I. bruto). 

 Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem 

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

posameznem davčnem letu. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljate: 

 zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 

 zavezanci po Zakonu o dohodnini, 

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

podlagi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih. 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 

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

zaposlite brezposelno osebo iz ene od naslednjih skupin: 

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

našem Zavodu, 

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

našem Zavodu. 

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

bila že zaposlena pri vas ali pri vaši povezani osebi. 

 

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

 
Izdajatelj: Izvaja: ZPIZ 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

Od kdaj velja vračilo prispevkov? 

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

uporablja od 1. 7. 2013. 

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

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

Kako uveljavljate vračilo prispevkov? 

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

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

leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 

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

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

mogoče pridobiti iz uradnih evidenc Republike Slovenije. 

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

biti izplačano v 30-ih dneh po pravnomočnosti odločbe. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Kolikšno je vračilo prispevkov? 

Vračilo prispevkov delodajalca znaša: 

 50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in   

 30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve. 

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

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

izdaje odločbe o vračilu prispevkov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kdo lahko uveljavlja vračilo prispevkov? 

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

skrbijo za otroka do 3. leta starosti. 

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

ostati pri vas zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno. 

Za koga lahko uveljavljate vračilo prispevkov? 

Vračilo prispevkov delodajalca lahko uveljavljate za: 

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

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

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

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

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

Kdo so zaposleni? 

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

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

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

prejemajo plačo; 

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

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

poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače); 

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

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

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

 
Izdajatelj: Izvaja: ZPIZ, DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

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

Kratek opis 

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

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

prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo ciljnim skupinam ukrepa. 

Spodbude za zaposlovanje v Pomurju 

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji za obdobje 2010-2019 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..77        JJaavvnnii  ppoozziivv  rreecceennzzeennttoomm  tteehhnnoolloošškkoo  rraazzvvoojjnniihh  pprroojjeekkttoovv  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 24.4.2018 Rok prijave:  

 Poziv je odprt do njegovega preklica na spletni strani 

SPIRIT 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-

projektov  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT) želi s pozivom oblikovati bazo strokovnjakov z 

različnih področij, recenzentov tehnološko razvojnih projektov. 

 

Cilj poziva je vzpostavitev baze recenzentov, iz katere bo SPIRIT lahko vabil strokovnjake k 

ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj in 

morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov. 

 

SPIRIT bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov izbral 

recenzente za izvedbo določene naloge. Recenzenti, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za 

izvedbo posameznih aktivnosti s SPIRIT podpisali pogodbo za izvedbo naloge. Pogoji in vrednost 

pogodbe se bodo oblikovali glede na obseg in vrsto naloge. Recenzent ima pravico zavrniti izvedbo 

naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje s SPIRIT. 

 

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

bo javno. Naslednja odpiranja se bodo izvajala po potrebi. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

samostojno. 

 
 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
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22..88        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  ddeelloovvnneeggaa  pprreeiizzkkuussaa  zzaa  

22001188//22001199  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.8.2018 Rok prijave:  

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

dovoljeno. 

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

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

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

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

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

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

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

vključenih oseb. 

 

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek: 

 

 206 EUR za udeleženca ali  

 samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:  

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

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

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

predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu 

zaradi razlogov na svoji strani. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 

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

 

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

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

 v sodni register kot primarni register, 

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

matični zakonodaji registrirano dejavnost opravljajo le začasno 

In drugi pogoji iz razpisa. 

 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2018-2019
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22..99        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo::  UUssppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu  zzaa  oosseebbee  zz  

mmeeddnnaarrooddnnoo  zzaaššččiittoo  22001188//22001199  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.10.2018 Rok prijave:  

 do 29. 11. 2019 do 12:00. 

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

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

delodajalcih. Morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno. 

 

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

ciljne skupine v delovni proces delodajalca, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom 

mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti 

znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na delovnem mestu, kar bo pripomoglo k delovni in 

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

zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. 

 

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

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

zaposlovanje. 

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

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

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

in zaposlitve in si povečale konkurenčnost na trgu dela. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

 

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

mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

delodajalca znaša 250,00 EUR ter 

2. strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini. 

 

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno udeležencu, sta: 

 dodatek za aktivnost, 

 dodatek za prevoz. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

prijavljene v evidenci brezposelnih. 

 

Delodajalec: 

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

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2018-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2018-2019
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22..1100        JJaavvnnii  ppoozziivv  5511FFSS--PPOO1188;;  FFiinnaannččnnee  ssppooddbbuuddee  zzaa  nnoovvee  nnaalloožžbbee  vv  

uuččiinnkkoovviittoo  rraabboo  iinn  oobbnnoovvlljjiivvee  vviirree    eenneerrggiijjee  
 

Izdajatelj: EKO SKLAD  

Status: 

aktiven 

Datum objave: 5.10.2018 Rok prijave:  do porabe sredstev. 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

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

obnovljivih virov energije. 

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

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

pozivu: 

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

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

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

streh 

D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni 

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 

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

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

ogrevanja 

H- vgradnja sprejemnikov sončne energije 

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah 

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave 

K- optimizacija sistema ogrevanja 

L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo 

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe 

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav 

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

P- uvedba sistema upravljanja z energijo 

R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu 

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

brez DDV. 

Ciljne 

skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo: 

 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah 

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

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

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

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

pinim soglasjem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine. 

 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152
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22..1111        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  zzaa  iizzbboorr  pprrooggrraammoovv  jjaavvnniihh  ddeell  zzaa  lleettoo  22001199  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.8.2018 Rok prijave:  

 Od 5. 12. 2018 od vključno 8.00 ure dalje, do razdelitve 

razpoložljivih sredstev, vendar najdlje  

          do vključno 30. 4. 2019. 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2019  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2019, in sicer za naslednje 3 

sklope: 

- programov javnih del s področja socialnega varstva (točka 5 Kataloga programov javnih del; v 

nadaljevanju: Katalog), 

- programov javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do 

IV. ravnjo strokovne izobrazbe (točke 1, 2, 3, 4, 6 Kataloga) 

- programov javnih del s področja kmetijstva (1. točka Kataloga), vzgoje in izobraževanja ter 

športa (2. točka Kataloga), okolja in prostora (3. točka Kataloga), kulture (4. točka Kataloga), ter 

drugih programov javnih del (6. točka Kataloga). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev znaša 15.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih: 

 90% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 

17,0 %, 

 (b) 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 

14,0 % do 17,0 %, 

 (c) 75 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 

12,0 % do 14,0 %, 

 (d) 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 

% do 12,0 %, 

 (e) 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0 %. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod. 

Zavod bo v izbrane programe javnih del napotoval tudi dolgotrajno brezposelne osebe, ki so 

prejemniki denarnega nadomestila in se odločijo za vključitev v program javnega dela v času 

trajanja pravice do denarnega nadomestila. 

Prednost pri vključitvi bodo imele dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno 

prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bile vključene v noben program 

aktivne politike zaposlovanja ter dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne 

pomoči. 

Dolgotrajno brezposelna oseba je lahko vključena v javna dela največ eno leto, zaradi stanja na 

trgu dela pa se lahko ponovno vključi, vendar pri istem izvajalcu javnih del najdlje še za eno leto. 

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 

1. so neprofitni delodajalci4 ob vložitvi ponudbe in ves čas izvajanja programa javnega dela; 

2. so pravne ali fizične osebe, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst (12) mesecev vpisane v 

Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2019
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22..1122      JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  

pprrooggrraammaa  »»uussppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu««  22001199  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 

3.12.2018 

Rok prijave:  

 od 7. 12. 2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 

2019 

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

2019  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru 

programa »Usposabljanje na delovnem mestu«. 

Program »Usposabljanje na delovnem mestu« se izvaja v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, delno se financira iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada. 

Usposabljanje na delovnem mestu (v nadaljevanju: UDM) po tem javnem povabilu pomeni 

vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v 

okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem 

programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na 

določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali 

podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni 

dovoljeno. 

UDM lahko traja 2 ali 3 mesece. V obdobju odobrenega trajanja se usposabljanje praviloma izvaja 

brez prekinitev, ob upoštevanju pravil časovnega poteka (točka 5.3 tega javnega povabila). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za leto 2019 je na voljo okvirno 4,37 milijona EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov delodajalca 

znaša: 

 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca, 

 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javnem povabilu bo lahko uspešen delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje javnega povabila: 

je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt)4, vpisana v Poslovni register Slovenije, in drugi 

pogoji. 

 

V UDM bo Zavod vključeval brezposelne osebe, ki so: 

 starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece, 

 stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne, oziroma so v evidenci brezposelnih oseb 

prijavljene vsaj 12 mesecev3, 

 stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so 

prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece, 

 posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije, 

oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb. 

Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljnih skupin, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih 

izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost: 

 osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program, 

 osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa, 

 osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa, 

 osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,  

 osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
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22..1133      JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo::  UUssppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu  ––  mmllaaddii  22001199  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 

7.12.2018 

Rok prijave:  

 od 7. 12. 2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 

2019 

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

mladi-2019  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru 

programa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi«. 

Program »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« se izvaja v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, delno se financira iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada. 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (v nadaljevanju: UDM – mladi) po tem javnem povabilu 

pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca 

projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v 

izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne 

izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje 

teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni 

dovoljeno. 

UDM - mladi lahko traja 2 ali 3 mesece. V obdobju odobrenega trajanja se usposabljanje praviloma 

izvaja brez prekinitev, ob upoštevanju pravil časovnega poteka (točka 5.3 tega javnega povabila). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za leto 2019 je na voljo okvirno 2,22 milijona EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov delodajalca 

znaša: 

 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca, 

 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece. 

Delodajalec je upravičen do povračila sorazmernega dela stroška izvedbe usposabljanja ali namesto 

tega do povračila stroška predhodno opravljenega zdravniškega pregleda v dejanski višini, če je 

slednji zanj ugodnejši kot sorazmerni del stroška izvedbe usposabljanja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vpisana v Poslovni register 

Slovenije, ki izpolnjuje razpisne pogoje.    

 

V usposabljanje na delovnem mestu bo Zavod vključeval brezposelne osebe, stare do 29 let 

oziroma mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na 

ZRSZ. Prednost pri vključevanju bodo imeli dolgotrajno brezposelni mladi, ki so v evidenci 

brezposelnih prijavljeni najmanj eno leto. 

 
 
 
 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019

