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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: 18.12.2015 Rok prijave: Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma 

objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo 

sredstva.  

Naslednji rok bo objavljen na spletnih straneh. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj 

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

naravne pogoje ter priložnosti. 

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

osem in ustreznim specifičnim ciljem: 

 

Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij 

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

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

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

sodelovanjem med relevantnimi deležniki. 

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

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

programskem območju. 

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

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

Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. 

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

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

zraka. 

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

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava 

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

med državljani in institucijami. 

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

zdravja in socialne kohezije. 

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

regije. 

 

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

ravni NUTS 3: 

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

Goriška in Zasavska 

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

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

44.988.355 EUR;  

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

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

http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
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Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava (12.400.283 

EUR). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

treba zagotoviti iz drugih virov.  

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

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

Prednostna os 1 (prednostna naložba 1b): 

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

parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem). 

 Podjetja (vključno z MSP). 

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

 Turistične institucije, zveze in agencije. 

 Raziskovalne institucije. 

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

usmerjene srednje šole. 

 Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje. 

 Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese 

zaposlenih/delodajalcev. 

 Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti. 

 Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže. 

Prednostna os 2 (prednostna naložba 6c): 

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

javni zavodi in službe). 

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

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

Prednostna os 2 (prednostna naložba 6f): 

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

javni zavodi in službe). 

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

preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja in druge raziskovalne organizacije. 

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

raznovrstnosti ter okolja. 

Prednostna os 3 (prednostna naložba 11b): 

 Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti. 

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

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

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

združenja socialno izključenih, združenja za otroke itd.). 
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11..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    JJRR  zzaa  uukkrreepp  88..44  DDeellaa  zzaa  ooddpprraavvoo  šškkooddee  iinn  oobbnnoovvoo  ggoozzddaa  

 

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 1.7.2016 Rok prijave:  

 Odprti razpis 

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

=1273  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

 

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

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

obnovo gozda, ki so: 

– nega obnovljenih površin; 

– nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov; 

– obnova s sadnjo; 

– zaščita mladja na obnovljenih površinah; 

– priprava površin za obnovo gozda; 

– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in 

– vzpostavljanje gozdne higiene.  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000 € 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

 
 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
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11..44  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: 7.11.2016 Rok prijave:  

 do preklica oz. do objave novega javnega razpisa 

Vir objave: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/shema/razpisi/16/poziv-erc-16-1.asp  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela prilagojenega raziskovalnega projekta. 

Prijavitelji prijavijo prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija 

prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta – ERC 

(v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa 

Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo glavnih ciljev 

mednarodnega projekta. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

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/shema/razpisi/16/poziv-erc-16-1.asp
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11..55  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  ddrržžaavvlljjaannoovv  GGrruuzziijjee  vv  SSlloovveenniijjii  nnaa  ppooddllaaggii  

rraazzvvoojjnniihh  ddooggoovvoorroovv  vv  lleettuu  22001166  ((222222..  JJRR))  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 24.11.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to 

nastopi prej.   

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

drzavljanov-gruzije-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-letu/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, 

državljanom Gruzije, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se dodeli:  

•    3 štipendije za magistrski študij ali 

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

•    2 štipendiji za doktorski študij.   

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

100.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se dodeli za: 

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

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 je državljan Gruzije, ki v Republiki Sloveniji ni pridobil statusa rezidenta za daljši čas 

in hkrati ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil  

celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja; 

 je bil za štipendijo po tem javnem razpisu nominiran s strani pristojnega organa 

Gruzije; in drugi pogoji javnega razpisa. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-gruzije-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-letu/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-gruzije-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-letu/
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11..66    JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»DDOOPPOOLLNNJJEEVVAANNJJEE  SSMMEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAA--  FFaazzaa  11««  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 9.12.2016 Rok prijave:  

 15. 5. 2018 in  

 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..77    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..88  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanniirraannjjee  sslloovveennsskkeeggaa  ddeellaa  sskkuuppnniihh  aavvssttrriijjsskkoo  

sslloovveennsskkiihh  pprroojjeekkttoovv  kkjjeerr  FFWWFF  ddeelluujjee  vv  vvllooggii  vvooddiillnnee  aaggeenncciijjee  

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 6.3.2017 Rok prijave:  

 Javni razpis je odprt do preklica oz. do objave novega 

javnega razpisa. 

Vir objave: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/17/razpis-FWF-17.asp  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega 

raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) v postopku 

mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Na javni razpis FWF 

avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega 

projekta, v skladu z določili FWF pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta in jo odda na 

FWF.  

 

  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela letno okvirno do 5 

slovenskih delov skupnih avstrijsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku 

ocenjevanja FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

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. 

 

 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/17/razpis-FWF-17.asp
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11..99  RRaazzvvoojjnnoo--ssppooddbbuujjeevvaallnnii  pprrooggrraamm  SSIIDD  bbaannkkee  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  nnaalloožžbb  iinn  

kkaappiittaallsskkeeggaa  uuttrrjjeevvaannjjaa  MMSSPP  ((zz  oozznnaakkoo  »»MMSSPP  66  ––  nnaalloožžbbee  ss  kkaappiittaallsskkoo  

uuttrrddiittvviijjoo««))  
 

Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 30.1.2017 Rok prijave:  

 31. 10. 2018 

Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Deluje vaša družba vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in poravnane vse obveznosti do 

davčne uprave? Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja? 

Kljub temu imate omejen dostop do financiranja ali spadate med kapitalsko šibkejše družbe? 

Kredit lahko pridobite 

Če ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo 

kapitala. 

Če se investicija še ni začela, se bo izvajala v Sloveniji in bo trajala do 2 let. 

Če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 25 % priznanih izdatkov. 

 

Svetujemo in financiramo  

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste v dobi kreditiranja realizirane 

prihodke vašega podjetja namenili za: 

 Krepitev poslovanja. 

 Naložbe v poslovanje – opremo, stroje, prostore itd. 

 Krepitev kapitala. 

 

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo investicije, razbremenimo vaš denarni tok ter, da ob 

zaključku kredita vaše podjetje doseže 40 % stopnjo kapitala v vsej aktivi / pasivi. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Kredit v višini od 100.000 EUR do 5.000.000 EUR. Financiranje do 75 % ustreznih izdatkov. 

Predvideno obrestno mero 6-mesečni euribor + 2,5 % p.a. Dobo kreditiranja od 8 do 12 let. 

Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 4 do 6 let). 

Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem ali zavarovanjem predmeta 

financiranja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev 

kredita. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Podjetje je MSP, kar pomeni, da ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € 

letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote. Posluje vsaj 2 celi poslovni leti (oddane 

bilance na Ajpes) in ima minimalno 2 zaposlena v zadnjem poslovnem letu. Ni podjetje v težavah, 

zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet načrta prestrukturiranja in nima 

neporavnanih obveznosti do FURS. Podjetje ne posluje v izključenem sektorju. 

 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6
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11..1100  RRaazzvvoojjnnoo--ssppooddbbuujjeevvaallnnii  pprrooggrraamm  SSIIDD  bbaannkkee  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee    

ppoosslloovvaannjjaa  iinn  kkaappiittaallsskkeeggaa  uuttrrjjeevvaannjjaa  MMSSPP  ((zz  oozznnaakkoo  »»MMSSPP  77  --  TTeekkooččee  

ppoosslloovvaannjjee  ss  kkaappiittaallsskkoo  uuttrrddiittvviijjoo««))  
 

Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 30.1.2017 Rok prijave:  

 31. 12. 2018 

Vir objave: https://www.sid.si/dokumenti/financiranje?field_document_category_tid=70  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen programa SID banke je spodbujanje poslovanja in kapitalskega utrjevanja mikro, malih in 

srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP). 

Namen kredita je omogočanje poslovanja ob hkratni razbremenitvi denarnega toka z dolgimi 

moratoriji za odplačilo glavnice in kapitalski okrepitvi podjetij. 

Namen financiranja: 

• za spodbujanje tekocega poslovanja in kapitalsko utrjevanje MSP 

• za obratna sredstva (material, zaloge, place ipd.) 

Sprejemljiva oblika zavarovanja: 

 vpis hipoteke na nepremičnine. Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa 

omejujoča za pridobitev posojila. Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna! 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Obseg sredstev programa SID banke znaša 100.000.000,00 EUR. Od tega 25.500.000,00 EUR 

zagotavlja MGRT in 74.500.000,00 EUR SID banka. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Oblika financiranja je kredit. 

Najnižji znesek kredita znaša 100.000,00 EUR, najvišji znesek kredita na projekt pa 5.000.000,00 

EUR. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj osem (8) let in 

največ dvanajst (12) let. 

Informativna obrestna mera: predvidena obrestna mera na dobro zavarovanje in dobro boniteto: od 

6 m Euribor + 3,0% p.a. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Osnovni pogoji: 

Podjetje je MSP, kar pomeni, da ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € 

letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote. Posluje vsaj 2 celi poslovni leti (oddane 

bilance na Ajpes) in ima minimalno 2 zaposlena v zadnjem poslovnem letu. Ni podjetje v težavah, 

zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet načrta prestrukturiranja in nima 

neporavnanih obveznosti do FURS. Podjetje ne posluje v izključenem sektorju. 

 

https://www.sid.si/dokumenti/financiranje?field_document_category_tid=70
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11..1111    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  uuvvaajjaannjjaa  ookkoolljjsskkiihh  zznnaakkoovv  zzaa  ttuurriissttiiččnnee  

nnaassttaanniittvvee  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 7.4.2017 Rok prijave:  

 2 dni pred odpiranjem 

 2. odpiranje 10. 4. 2018. 

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

gle%5D=1111  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov 

za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega 

ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU (angl. EU 

Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping. 

 

  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

98.000 EUR v letih 2017 in 2018 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko 

dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt in znak oziroma 100% upravičenih 

stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega 

in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 

55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za 

namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva 

za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno 

že  pridobil zadevni znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka hkrati, v kolikor je 

zadevna znaka pridobil. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1111
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1111
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11..1122    11..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uukkrreepp  ooddpprraavvlljjaannjjaa  zzaarraaššččaannjjaa  nnaa  kkmmeettiijjsskkiihh  

zzeemmlljjiiššččiihh  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Status: aktiven Datum objave: 21.4.2017 Rok prijave:  

 do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani 

objavi ministrstvo. 

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

=1316  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Skladno z 2. členom uredbe so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v 

prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so 

bila v skladu z ZKme-1, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. 

junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter 

zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno. 

 

Podpora je skladno s 3. členom uredbe namenjena povračilu stroškov, nastalih pri izvedbi 

agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so 

določeni v pavšalnem znesku. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2. mio EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Skladno s prvim odstavkom 9. člena uredbe se podpora dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v 

obliki nepovratnih sredstev v višini 3.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma 

sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od površine 

iz 5. točke 5. poglavja tega javnega razpisa, in sicer 0,3 ha. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Skladno s 4. členom uredbe so upravičenci do podpore nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se 

ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev 

podpore po uredbi. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1316
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1316
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11..1133    TTrreettjjii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  KKoorroošškkii  rreeggiijjii  

 

Izdajatelj: RRA Koroška 

Status: aktiven Datum objave: 28.4.2017 Rok prijave: 

- 22. 4. 2018 

Vir objave: http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2017/04/256-Tretji-javni-razpis-za-garancije-

bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-

Koroski-regiji  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

d.d. ter NLB d.d. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 2.449.945,92 EUR in je razpisan na podlagi 

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

razpisa znaša 765.608,10 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Možno je pridobiti garancijo v višini 50 - 80% kredita. Kredit lahko znaša za investicije do 

500.000 EUR z odplačilno dobo 8 let z vključenim 1 letnim moratorijem. Garancije se 

odobravajo prav tako za obratna sredstva, pri čemer je višina max. 200.000 EUR ter odplačilna 

doba do 3 let.  

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

regije Koroška: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna 

občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na 

Pohorju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2017/04/256-Tretji-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji
http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2017/04/256-Tretji-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji
http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2017/04/256-Tretji-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji
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11..1144    TTrreettjjii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  zzaaPPooddrraavvjjee  

 

Izdajatelj: Mariborska razvojn agencija 

Status: aktiven Datum objave: 28.4.2017 Rok prijave: 

- do porabe sredstev, najkasneje do 22. 04. 2018 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

ki jih MRA kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno 

razvojnega sklada na območju Podravja in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z 

navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank 

so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS ZA PODRAVJE. 

 

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 

EUR. V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se lahko 

kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, ko se prijavitelj 

prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na 

upravičenem območju. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.758.995,55 EUR 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji: 

 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR 

 garancija znaša od 50- 80 % odobrenega kredita 

 obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so 

v prilogi razpisa, 

 doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 22.05.2025, 

 moratorij je možen do 12 mesecev oz. do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni 

za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita, 

 prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada v višini 80 % vrednosti posojila in 

drugimi oblikami zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje tveganosti 

projekta in prijavitelja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-

Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, 

Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, 

Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska 

Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, 

Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale. 

http://www.mra.si/
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11..1155      DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  rreeggiijjii  JJVV  

SSlloovveenniijjaa  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 19.6.2017 Rok prijave: 

- do porabe sredstev, najkasneje do 4. 4. 2018. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

RC Novo mesto kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega 

regionalno razvojnega sklada na območju regije JV Slovenija in v sodelovanju z bankami.  

 

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

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

stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

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

zavarovanje kreditov idr. 

 

 Statistična regija obsega naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški 

Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, 

Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS JV SLO znaša 2.180.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami). 

Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o 

socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka. 

 

http://www.rc-nm.si/Razpisi-dokumentacija/
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11..1166        DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  GGoorriišškkii  rreeggiijjii  

 

Izdajatelj: Razvojna agencija ROD Ajdovščina 

Status: aktiven Datum objave: 23.6.2017 Rok prijave: do porabe sredstev oziroma 

najpozneje do 16. 5. 2018 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

bančne kredite, ki jih Razvojna agencija ROD kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni 

finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Goriške regije in v 

sodelovanju z bankami. 

 

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

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

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

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

zavarovanje kreditov idr. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.446.144,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji: 

 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR, 

 garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita, 

 obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v 

prilogi razpisa, 

 doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16.7.2025, 

 moratorij je možen do 12 mesecev oz. do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni 

za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita, 

 vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada v višini do 80 % vrednosti posojila in 

drugimi oblikami zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje tveganosti projekta 

in vlagatelja, in drugi pogoji iz razpisne dokumentacije. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

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

vlagajo na območju občin Goriške statistične regije. Statistična regija obsega naslednje občine: 

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

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

 

http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146
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11..1177        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ššoollnniinn  zzaa  ddvviigg  iizzoobbrraazzbbeennee  rraavvnnii  II..  

((223355..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 23.6.2017 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 

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

solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje 

zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:  

a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),  

b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),  

c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), 

d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),  

e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature, 

f.    maturitetni tečaj,  

g.   poklicni tečaji (PT),  

h.   mojstrski izpiti, 

i.   delovodski in poslovodski izpiti. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

6.675.453,74 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do 

največ 2.500,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:  

 

 ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli 

zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj; 

 ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31.8.2018); 

 so poravnali šolnino med 1.1.2014 in 31.8.2018: 

 za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018  

 za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018. 

 

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, 

za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko 

izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 

45 let. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
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11..1188        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 2. odpiranje: 11. 05. 2018  

 - 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..1199        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  PPoossaavvsskkiirreeggiijjii  

 

 
Izdajatelj: RRA Posavje 

Status: aktiven Datum objave: 30.6.2017 Rok prijave: 

- do datuma zaprtja razpisa, ki je 15. 5. 2018 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije regijske garancijske sheme v Posavski regiji (v nadaljevanju RGS 

Posavje) za bančne kredite, ki jih RRA Posavje kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni 

finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regijsko garancijsko shemo v Posavski 

regiji v sodelovanju z bankami NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., Primorsko 

hranilnico Vipava d.d. in Novo KBM d.d. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial je 2.560.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge 

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

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR. Upravičeni stroški za obratna 

sredstva so lahko do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež upravičenih 

stroškov za obratna sredstva presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se kredit odobri za največ 3 

leta; 

 kredit za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 

% vrednosti projekta, 

 garancija znaša od 50 – 80 % odobrenega kredita; 

 obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v 

prilogi razpisa; 

 doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 15.5.2025; 

 moratorij je možen do 12 mesecev oz. do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni za 

obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita; 

 vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS v višini 50 – 80 % odobrenega kredita ter z 

drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje tveganosti projekta in vlagatelja; 

 črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo; 

 rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem 

kreditno – garancijskega odbora RRA Posavje; 

 en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 400.000,00 EUR garancij po Regijski 

garancijski shemi; 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

regije Posavje in sicer v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in 

Sevnica. 

 

 

 

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


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2200      DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliimm  iinn  

ssrreeddnnjjee  vveelliikkiimm  ppooddjjeettjjeemm  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  

PPrriimmoorrsskkoo--nnoottrraannjjsskkii  rreeggiijjii  

 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 30.6.2017 Rok prijave:  

do datuma zaprtja razpisa, ki je 16. 6. 2018 

Vir objave: http://www.rra-zk.si/  

http://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=990  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

regiji (v nadaljevanju RGS Primorsko-notranjske regije) za bančne kredite, ki jih RRA Zeleni kras 

(v nadaljevanju izvajalec) razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega 

regionalno razvojnega sklada na območju Primorsko-notranjske regije in v sodelovanju z bankami. 

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

in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS 

Primorsko-notranjske regije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial je 2.560.000,00 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne 

vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) v višini 800.000,00 EUR 

in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 

3.200.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za kredite bo lahko RGS Primorsko-notranjske regije dodeljevala garancije v višini od 50 % do 80 

% odobrenega kredita vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem 

načrtu, vendar višina garancije ne sme presegati 400.000,00 EUR na posameznega upravičenca. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

Primorsko-notranjske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija 

obsega naslednje občine: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina. 

 

 

http://www.rra-zk.si/
http://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=990


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2211      DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  GGoorreennjjsskkii  rreeggiijjii    

 

 
Izdajatelj: BSC, d.o.o., Kranj 

Status: aktiven Datum objave: 30.6.2017 Rok prijave: 

- do porabe sredstev, najkasneje do 16. 5. 2018. 

Vir objave: http://www.bsc-kranj.si/razpisi/drugi-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-

regijske-garancijske-sheme-v-gorenjski-regiji  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v gorenjski regiji (RGS Gorenjska) za bančne 

kredite, ki jih BSC Kranj kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega 

regionalno razvojnega sklada na območju gorenjske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o 

ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s 

kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Gorenjska. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.869.600,00 EUR in je razpisan na podlagi 

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

584.250,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji: 

– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR, 

– garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita, 

– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v 

prilogi razpisa, 

– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16. 7. 2025, 

– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni 

za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita, 

– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada v višini do 80 % vrednosti posojila in drugimi 

oblikami zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje tveganosti projekta in vlagatelja, 

– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo, 

– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem 

kreditno-garancijskega odbora RGS Gorenjska, 

– en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 400.000,00 EUR garancij po Regijskih 

garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih razpisih RGS), 

– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite, 

In drugi razpisni pogoji. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

Gorenjska (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, 

Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, 

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

 

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

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

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

UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami) (v 

nadaljevanju: upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status 

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

ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka 

 

http://www.bsc-kranj.si/razpisi/drugi-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-regijske-garancijske-sheme-v-gorenjski-regiji
http://www.bsc-kranj.si/razpisi/drugi-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-regijske-garancijske-sheme-v-gorenjski-regiji


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2222      DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  zzaa  

mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  

OObbaallnnoo  kkrraašškkii  rreeggiijjii  

 

 

Izdajatelj: Regionalni razvojni center Koper 

 

Status: aktiven Datum objave: 7.7.2017 Rok prijave:  

 16. 5. 2018 do 14. ure oz. do porabe sredstev 

Vir objave: http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/regijska-garancijska-shema-obalno-kraske-regije.html  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji (RGS OK) za 

bančne kredite, ki jih RRC Koper kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi 

Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Obalno kraške regije in v sodelovanju z 

bankami.  

 

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

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

stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, 

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

zahtev za zavarovanje kreditov idr. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

SRRS je vložil 0,6 mio € kot dolgoročno vlogo v RGS s predvidenim multiplikatorjem 4;  

preostanek kreditnega potenciala za Obalno kraško regijo trenutno znaša 2.270.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

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

vlagajo na območju občin statistične regije Obalno kraška. Statistična regija obsega naslednje 

občine: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Izola, Občina Komen, 

Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Sežana. 

 

 

http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/regijska-garancijska-shema-obalno-kraske-regije.html


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2233        DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  

OOssrreeddnnjjeesslloovveennsskkii  rreeggiijjii  
 

Izdajatelj: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Status: aktiven Datum objave: 21.7.2017 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. 5. 2018. 

Vir objave: http://www.rralur.si/sl/projekti/2-javni-razpis-garancij-za-bancne-kredite  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

bančne kredite, ki jih RRA LUR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi 

Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Osrednjeslovenske regije in v sodelovanju z 

bankami.  

 

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

dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Osrednjeslovesnki regiji, 

zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega 

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

zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.125.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

97/09 s spremembami).  

Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu 

o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega 

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

statistične regije Osrednja Slovenija.  

Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov 

Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, 

MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, 

Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika. 

 

http://www.rralur.si/sl/projekti/2-javni-razpis-garancij-za-bancne-kredite


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2244          DDrruuggii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  SSaavviinnjjsskkii  

rreeggiijjii  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 4.8.2017 Rok prijave: 

- Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 

do 15. 5. 2018. 

Vir objave: http://www.rasr.si/si/projekti/153  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (RGS Savinjska) za bančne 

kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega 

regionalno razvojnega sklada na območju Savinjske regije in v sodelovanju z bankami. 

 

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

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

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa 

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

kreditov idr. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.080.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih ali po Zakonu o Upravičeni vlagatelji 

so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem in ustrezajo 

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

vlagajo na območju občin Savinjske statistične regije. Statistična regija obsega naslednje občine: 

Braslovče, Mestna občina Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, a Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, 

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

Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Mestna občina 

Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec. 

 

http://www.rasr.si/si/projekti/153


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2255      JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»DDOOPPOOLLNNJJEEVVAANNJJEE  SSMMEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAA  --  FFaazzaa  22««  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 4.8.2017 Rok prijave:  

 12. 9. 2018 in  

 12. 9. 2019 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-

INSTRUMENTA---Faza-2  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje 

velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru 

Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela 

certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v 

okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje. 

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

področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma. Natančna opredelitev sedaj 

veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: 

www.svrk.gov.si. 

Namen javnega razpisa: 

 spodbujanje naložb podjetij v RRI, 

 prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg, 

 prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih 

in novih evropskih in globalnih trgih, 

 omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega 

programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov 

financiranja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

17.075.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) 

je: 

 mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60 %, 

 srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 %. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Opredeljeni v Javnem razpisu 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
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11..2266  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:  

 5. 3. 2018,  

 10. 9. 2018 in  

 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..2277        ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  ššttuuddiijjsskkee  oobbiisskkee  ššttuuddeennttoovv  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

EErraassmmuuss++  22001177  ((223333..  JJRR))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 7.9.2017 Rok prijave:  

 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2018 

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

studentov-v-okviru-programa-erasmus-2017-233-jr/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

860.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

terciarno izobraževanje (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). 

 

Upravičenci: osebe s statusom študenta, ki morajo celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero 

jim je izplačana štipendija po tem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: 

 je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od 

drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1; 

 je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali 

visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja 

prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja 

prijavitelj;  

 hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji 

ali iz tujine, razen Erasmus dotacije; 

 ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki 

Sloveniji ali v tujini; 

 ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda; 

 ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali 

pristojnem organu v tujini; 

 izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS;  

 se bo udeležil Erasmus mobilnosti; 

 mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene 

obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi; 

 mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega 

razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v 

tujino za leto 2016 (212. javni razpis); 

 zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2017-233-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2017-233-jr/
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11..2288      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  vvzzppoossttaavviitteevv  aallii  nnaaddggrraaddnnjjoo  eelleekkttrroonnsskkeeggaa  ppoosslloovvaannjjaa  

vv  MMSSPP  vv  oobbddoobbjjuu  22001177--22001188  »»EE--PPOOSSLLOOVVAANNJJEE  22001177--22001188««  
 

 

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 1.9.2017 Rok prijave:  

 1. 3. 2018 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-09-01-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-

elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2017-2018-E-POSLOVANJE-2017-2018  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s 

tujimi trgi v podjetjih in vključuje: 

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: 

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

največ do 2.500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Do 70% upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo 

biti nižja od Od 5.000 in ne višja do 30.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Mikro, mala in srednje velika podjetja. 

 

 

 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-09-01-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2017-2018-E-POSLOVANJE-2017-2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-09-01-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2017-2018-E-POSLOVANJE-2017-2018
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11..2299          SSooffiinnaanncciirraannjjee  ppooddookkttoorrsskkeeggaa  rraazziisskkoovvaallnneeggaa  iizzoobbrraažžeevvaannjjaa  nnaa  

EEuurrooppeeaann  UUnniivveerrssiittyy  IInnssttiittuuttee  ((EEUUII))  ((223322..  JJRR))    
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 25.9.2017 Rok prijave:  

 31. 3. 2018 

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI 

enemu (1) vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2018/2019 sprejet na podoktorsko raziskovalno 

izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2018/2019.  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v bruto višini: 

2.666,67 EUR mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev; 

do 1.600,00 EUR enkratno za 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/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-podoktorskega-raziskovalnega-izobrazevanja-na-european-university-institute-eui-2/


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_15februar2018_SLOsto.doc  37/90 

 

11..3300          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  rreeggiijjii  PPoommuurrjjee    
 

 

Izdajatelj: RA Sinergija 

Status: aktiven Datum objave: 29.9.2017 Rok prijave:  

 do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018 

Vir objave: http://www.ra-sinergija.si/sl/content/javni-razpis-rgs-pomurje-2017/razpisna-dokumentacija.html  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

bančne kredite, ki jih RA Sinergija kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o izvajanju regijske 

garancijske sheme na območju Pomurske regije, sklenjene med Slovenskim regionalno razvojnim 

skladom in RA Sinergijo, ter v sodelovanju z bankami.  

 

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

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

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

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

zavarovanje kreditov, idr.. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.840.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

(Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 

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

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

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

vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje. Statistična regija obsega naslednje občine: 

Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 

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

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

Polana in Veržej. 

 

http://www.ra-sinergija.si/sl/content/javni-razpis-rgs-pomurje-2017/razpisna-dokumentacija.html
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11..3311          PPrrvvii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjee  vveelliikkaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  zzaassaavvsskkii  

ssttaattiissttiiččnnii  rreeggiijjii    
 
 

Izdajatelj: RRA Zasavje 

Status: aktiven Datum objave: 29.9.2017 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oz. najkasneje do 19. 4. 2018 

Vir objave: http://www.rra-zasavje.si/si/projekti/regijska-garancijska-shema-zasavje-9.html  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji (RGS Zasavje) 

za bančne kredite, ki jih RRA Zasavje kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni 

vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju zasavske statistične regije in v 

sodelovanju z bankami.  

 

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

dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Zasavju, zmanjševanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

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

zavarovanje kreditov, idr. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.200.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

V letu 2017 so se spremenili pogoji delovanja Regijskih garancijskih shem, pri čemer je možno 

pridobiti garancijo v višini od 50 do 80% odobrenega kredita. Najnižji znesek kredita za investicije 

je 8.000,00 EUR, najvišji pa 500.000,00 EUR z odplačilno dobo 8 let z vključenim 1 letnim 

moratorijem. Garancije se odobravajo prav tako za obratna sredstva, pri čemer je maksimalna 

višina 200.000 EUR ter odplačilna doba do 3 let. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

(Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 

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

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

predhodnim določbam tega odstavka. Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci na območju občin 

statistične regije Zasavje: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. 

 

http://www.rra-zasavje.si/si/projekti/regijska-garancijska-shema-zasavje-9.html
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11..3322          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ooppeerraacciijjoo  uurreeddiitteevv  ggoozzddnnee    iinnffrraassttrruukkttuurree  iizz  PPRRPP  

22001144--22002200  zzaa  lleettoo  22001177  
 

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 29.9.2017 Rok prijave:  

 do vključno 28. 02. 2018 do 24. ure 

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

=1348  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih 

vlak ter pripravo gozdnih vlak. 

 

V skladu s prvim odstavkom 68. člena Uredbe so do podpore v okviru te operacije 

upravičeni: 

- stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme, 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme, 

- prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. 

členom Uredbe in ki ne presega 20 odstotkov upravičene vrednosti naložbe, in - splošni stroški iz 

98. člena Uredbe, ki v skladu z 98. členom Uredbe ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti 

naložbe. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja javne podpore v okviru te operacije je 50 % upravičenih stroškov naložbe.  Najmanjši 

znesek javne podpore v okviru te operacije je 500 EUR na eno vlogo na javni razpis.  Upravičenec 

lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije 

pridobi največ 500.000 EUR javne podpore. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

skladu s 67. členom Uredbe je upravičenec do podpore iz te operacije: 

- lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; 

- lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v 

gozdno infrastrukturo; 

- agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v 

nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v 

solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti. 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1348
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1348
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11..3333          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  pprroocceessnniihh  iizzbboolljjššaavv  ppooddjjeettiijj  vv  lleettuu  22001177  

iinn  22001188  
 

 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 27.10.2017 Rok prijave:  

 22. 2. 2018 

Vir objave: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/  

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-

podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

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

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. 

prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje 

poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se 

spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.  

(vsebina (S)Industrije 4.0 v povezavi s strategijo pametne specializacije: 

www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/) 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.500.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Do 20 % upravičenih stroškov. 

Minimalno 5.000,00 EUR, maksimalno 20.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih 

izboljšav. So organizirani kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v 

Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali 

zadruga z omejeno odgovornostjo. 

 

 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
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11..3344          ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  ššttuuddiijjsskkee  oobbiisskkee  ddiijjaakkoovv  iinn  ššttuuddeennttoovv  vv  ttuujjiinnii  zzaa  lleettoo  

22001177  ((223399..  JJRR))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 27.10.2017 Rok prijave:  

 30. 9. 2018 

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-2016-228-jr-copy-1/  

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. 10. 2017 dalje, pri čemer se mora študijski 

obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2018. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov 

študijskega obiska. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

250.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v 

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

višini največ 1.750 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, 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. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2017 dalje, pri 

čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2018. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2016-228-jr-copy-1/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2016-228-jr-copy-1/
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11..3355        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  kkmmeettiijjsskkiihh  ggoossppooddaarrsstteevv  

zz  ooddoobbrreenniimmii  eevvrrooppsskkiimmii  ssrreeddssttvvii  ––  PPFFAA  22001177  
 

 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 17.11.2017 Rok prijave:  

 Od 18. 12. 2017 dalje. Razpis je odprt do porabe sredstev, 

vendar najdlje do vključno 30. 4. 2018. 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov 

kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva  iz programskega 

obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o 

sofinanciranju. 

 

  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR in najvišji 350.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu 

(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in so vpisana v 

evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:  

– pravna oseba,  

– fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: s.p.),  

– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: 

kmet) ter  

– ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Vlagatelji morajo 

biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2017 ter morajo opravljati dejavnost 

oziroma projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva in izpolnjevati druge razpisne pogoje. 

 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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11..3366        22..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..33  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  iinnffrraassttrruukkttuurroo,,  

ppoovveezzaannoo  zz  rraazzvvoojjeemm,,  ppoossooddaabblljjaannjjeemm  aallii  pprriillaaggooddiittvviijjoo  kkmmeettiijjssttvvaa  iinn  

ggoozzddaarrssttvvaa,,  OOppeerraacciijjaa::  IIzzvveeddbbaa  aaggrroommeelliioorraacciijj  nnaa  kkoommaassaacciijjsskkiihh  

oobbmmooččjjiihh  
 
 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 24.11.2017 Rok prijave:  

 9. 3. 2018. 

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

=1359  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih 

območjih. 

Podpora iz operacije izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih je namenjena izvedbi 

agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2 mio EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najvišja stopnja podpore iz operacije izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih znaša 100 

odstotkov priznane vrednosti naložbe. 

Najnižji znesek dodeljene podpore znaša 2.000 EUR na vlogo. Razpoložljiva sredstva, namenjena 

izvajanju operacije izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih v programskem obdobju 

2014–2020, so opredeljena v prilogi 1 te uredbe. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do podpore iz operacije izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih so fizične 

in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na 

komasacijskem območju. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359
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11..3377        JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»SSooffiinnaanncciirraannjjee  iinnddiivviidduuaallnniihh  sseejjeemmsskkiihh  nnaassttooppoovv  

ppooddjjeettiijj  nnaa  mmeeddnnaarrooddnniihh  sseejjmmiihh  vv  ttuujjiinnii  --  22001188««  
 

 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 24.11.2017 Rok prijave:  

 2. rok: 15. 5. 2018. 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. 

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju 

MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

1.900.000,00EUR. 

 

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je: 

 leto 2018: 1.600.000,00 EUR 

 leto 2019: 300.000,00 EUR 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina 

sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša 

 

5.313,06 € + 65,2 * X ; 

 

X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2) 

 

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 

120 m2 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: 

- ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali 

- širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. 

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

dejavnostjo v Republiki 

Sloveniji, pri čemer je velikost le-teh v skladu z merili iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU. 

Prijavitelj lahko na tem javnem razpisu kandidira le z eno vlogo na posameznem roku za odpiranje. 

 

http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila
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11..3388      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:  

 23. 11. 2018 za drugo odpiranje; 

 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..3399      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  sslloovveennsskkeeggaa  ddeellaa  sskkuuppnniihh  ffllaammsskkoo  

sslloovveennsskkiihh  pprroojjeekkttoovv  kkjjeerr  FFllaammsskkaa  ffuunnddaacciijjaa  zzaa  rraazziisskkaavvee  ddeelluujjee  vv  

vvllooggii  vvooddiillnnee  aaggeenncciijjee  
 
 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 1.12.2017 Rok prijave:  

 03. 04. 2018 do 17. ure (poštni žig) 

Vir objave: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/17/razpis-FWO-17.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: 

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2019 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. 

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 

 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/17/razpis-FWO-17.asp
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11..4400      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppooddrraazziisskkoovvaallnnee  ššttiippeennddiijjee  nnaa  JJaappoonnsskkeemm  zzaa  

rraazziisskkoovvaallccee  iizz  rreeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  vv  lleettuu  22001188  
 

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 27.11.2017 Rok prijave:  

 01. 03. 2018 

Vir objave: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/17/razp-stip-japonska-18.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Na podlagi memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, 

znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS), 

JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne na Japonskem za raziskovalce iz Republike 

Slovenije. V letu 2018 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Japonska (JSPS) poleg štipendije  izbranemu prijavitelju krije tudi sredstva za: 

 

 povratno letalsko vozovnico,  

 mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca. 3.000,00 EUR),  

 za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Yen (cca. 1.700,00 EUR), 

 nezgodno ter  zdravstveno zavarovanje. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim raziskovalcem za raziskovalno 

delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah. 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj so:  

• ima državljanstvo Republike Slovenije,  

• ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za 

oddajo prijav),  

• prijavitelj, ki mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,  

• priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja 

oziroma raziskovalnega dela na Japonskem. 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/17/razp-stip-japonska-18.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..4411    UU..SS..  EEmmbbaassssyy  SSlloovveenniiaa  NNGGOO  SSmmaallll  GGrraannttss  
 

 

Izdajatelj: U.S. Embassy Slovenia 

Status: aktiven Datum objave: 15.12.2017 Rok prijave:  

 1. 3. 2018 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih 

in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo na 

tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih: 

 -    integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti 

 -    boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost 

 -    podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine 

 -    okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije  

 -    energetska varnost in diverzifikacija  

 -    mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja 

 -    človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, opolnomočenje žensk, 

manjšine)  

 -    vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij 

 -    odgovorni in neodvisni mediji 

 -    regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

 

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


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_15februar2018_SLOsto.doc  49/90 

 

11..4422      UU..SS..  EEmmbbaassssyy  SSlloovveenniiaa  CCuullttuurraall  GGrraannttss  PPrrooggrraamm  
 

 

Izdajatelj: U.S. Embassy Slovenia 

Status: aktiven Datum objave: 15.12.2017 Rok prijave:  

 1. 3. 2018 

 1. 8. 2018 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

The Public Affairs Section of the United States Embassy in Ljubljana represents the Embassy vis-a-

vis the Government of Slovenia in official business related to culture; promotes the values and 

culture of American society; conducts information and cultural programs on behalf of the U.S. 

Government, presenting U.S. history, society, art and culture in all of its diversity to overseas 

audiences; and administers United States government involvement in cultural activities between 

Slovenia and the United States. 

The Embassy has historically been most interested in projects relating to: 

• cultural exchanges; 

• artistic and cultural performances; 

• exhibitions; 

• workshops; 

• lectures; 

• readings; or 

• cultural projects whose aim is to promote and deepen the understanding and appreciation of 

American culture in Slovenia. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

The maximum available for a cultural grant is $10,000, although most grants average between 

$3,000-$5,000. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Grants are awarded to non-governmental, nonprofit organizations (NGOs) or qualified individuals 

in accordance with general criteria laid out in Section IV below. To be eligible for consideration, 

every applicant must be engaged in, or propose to carry out, a project whose purpose is to promote 

cultural exchanges and ties between the United States and Slovenia. 

 

https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/cultural-grants/
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11..4433          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ooppeerraacciijjoo  nnaalloožžbbee  vv  pprreedd  iinndduussttrriijjsskkoo  pprreeddeellaavvoo  lleessaa  

iizz  PPRRPP  22001144--22002200  zzaa  lleettoo  22001177  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Status: aktiven Datum objave: 22.12.2017 Rok prijave:  

 16. 04. 2018 do 24. ure 

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

=1367  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Podpora je v skladu s 83. členom Uredbe namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa 

pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira 

proizvodnjo upravičencev. 

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega 

obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, 

iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in 

iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi 

materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv 

za energetsko rabo. 

Majhen obseg predelave lesa iz 1. točke tega poglavja pomeni: 

- do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če 

gre za žagarske obrate, 

- do 5.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v 

okviru žagarskih obratov, 

- do 15.000 nasutih m3 oziroma predelava 5.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo 

sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov, 

- do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo 

lesnih sekancev v gozdu ali 

- do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če 

gre za obrate za proizvodnjo drv. 

 

Naložbe iz 1. točke tega poglavja so glede na velikost: 

 enostavna naložba je naložba do 100.000 eurov skupne priznane vrednosti, 

 zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

6.000.000  EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa so 

gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano 

dopolnilno dejavnostjo. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367
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11..4444        JJaavvnnii  rraazzppiiss  PP77RR  22001177  ––  MMiikkrrookkrreeddiittii  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  

RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  
 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 29.12.2017 Rok prijave:  

 01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018 

 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018 

Vir objave: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=61  

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: 

Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom 

izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer: 

Maribor z okolico v višini 4.220.000,00 EUR 

Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR 

Pokolpje v višini 2.590.000,00 EUR 

Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini .950.000,00 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. 

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 Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja 

Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske 

Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, 

Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob 

Dravi, 

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

- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. 

 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=61


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..4455        33..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  1199..33  PPrriipprraavvaa  iinn  iizzvvaajjaannjjee  ddeejjaavvnnoossttii  

ssooddeelloovvaannjjaa  llookkaallnnee  aakkcciijjsskkee  sskkuuppiinnee  
 

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 29.12.2017 Rok prijave:  

 02. 04. 2018 do 23:59 

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

=1368  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in 

izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za 

sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri 

izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z 

območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah 

(transnacionalno sodelovanje). 

 

V skladu s petim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD so upravičene naslednje operacije: 

- izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS; 

- razvoj in trženje storitev in proizvodov; 

- promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij; 

- vključevanje ranljivih skupin; 

- organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme; 

- oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter 

- kolektivne okoljske operacije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

do 1.500.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

UPRAVIČENEC 

V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so 

upravičenci do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi člani LAS, mora biti 

upravičenec tudi LAS. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1368
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1368
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11..4466        JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»SSppooddbbuujjaannjjee  iizzvvaajjaannjjaa  rraazziisskkoovvaallnnoo--rraazzvvoojjnniihh  

pprroojjeekkttoovv  ((TTRRLL  33--66))««  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

Status: aktiven Datum objave: 5.1.2018 Rok prijave:  

 02. 03. 2018 do 12. ure 

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=1585  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo 

akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, 

storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. 

 

 Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k 

internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja 

za inovacijsko razvojne procese. 

 

 Javni razpis podprl projekte, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno 

in tehnološko odličnost na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4: 

 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. Trajnostni turizem 

 6. Tovarne prihodnosti 

 7. Zdravje-medicina 

 8. Mobilnost 

 9. Razvoj materialov kot končnih produktov. 

 

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov 

(TRL 3-6), usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev 

in procesov. Operacije morajo vključevati izvajanje enega raziskovalno-razvojnega projekta v dveh 

fazah – 1. faza: industrijska raziskava (TRL 3-4) in 2. faza: eksperimentalni razvoj (TRL 5-6) 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je skupno do 45.000.000,00 EUR (do 

31.180.355,68 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do 13.819.644,32 EUR kohezijska 

regija Zahodna Slovenija). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Minimalna višina sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 1 mio EUR, maksimalna 

višina pa 2 mio EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so za 

ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz 

najmanj naslednjih konzorcijskih partnerjev:  

A. 1 podjetje, ki je MSP in 1 raziskovalna organizacija, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost 

ali  

B. dve lastniško nepovezani podjetji, od tega najmanj 1 MSP, ki izvajata raziskovalnorazvojno 

dejavnost. 

 

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=1585
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=1585
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11..4477        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnaa  rraazzvvoojjnnaa  ppoossoojjiillaa  zzaaččeettnniimm  ppooddjjeettnniišškkiimm  

pprroojjeekkttoomm  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  ––  BBPP  
  

 

Izdajatelj: Regionalni razvojni sklad 

 

Status: aktiven Datum objave: 3.2.2017, 

sprememba: 24.11.2017 

Rok prijave:  

 28. 02. 2018  

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1__jr_zpb_20170203.pdf  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom 

na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji. 

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki 

ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 

Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in 

tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih je 

20.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Projekt je lahko sofinanciran s strani Sklada do največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez 

DDV) ter hkrati do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki znaša kot sledi: 

 velika podjetja 25 % 

 srednja podjetja 35 % 

 mala podjetja 45 %. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičena problemska območja po tem razpisu so: 

• območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, 

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

• območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič), 

• območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje, 

 • območje občin Pomurja (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). 

 

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1__jr_zpb_20170203.pdf
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11..4488          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ssppooddbbuudd  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  

pprraakkttiiččnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa  zz  ddeelloomm  PPUUDD  22001166//22001177  ((225511..  JJRR))    
  

 

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

 

Status: aktiven Datum objave: 19.1.2018 Rok prijave:  

 16. 02. 2018  do 23:59 ure 

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

spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih 

učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali 

kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o 

praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v 

zadnjem letniku. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.900.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Soprijavitelja na javni razpisa sta tako ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, ki jo 

sestavljajo dokumenti iz točke 6. javnega razpisa (popolna vloga), v svojem in v delodajalčevem 

imenu odda samo ŠOLA, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma 

študijskem letu 2016/2017. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_15februar2018_SLOsto.doc  56/90 

 

11..4499      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  FFrraannccoosskkoo  rreeppuubblliikkoo  ––  PPrrooggrraamm  

PPRROOTTEEUUSS,,  vv  lleettiihh  22001199  iinn  22002200  
 
 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2018 Rok prijave:  

 9. 4. 2018 do 15. ure 

Vir objave: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/18/razp-franc-proteus-19-20.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih 

raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: 

bilateralni projekt) v letih 2019 in 2020. 

 

 Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih projektov, katerih nosilec projekta ni prejel 

financiranja  v okviru programa PROTEUS v preteklih dveh  javnih razpisih (za obdobje 2017 – 

2018 in 2018 -2019).   

 

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, 

povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih 

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

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

razpise 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

40.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih 

raziskovalcev, ki ju vodi agencija, izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o 

postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 

raziskovalnega projekta in imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte 

temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo 

osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta. 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/18/razp-franc-proteus-19-20.asp
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11..5500      SSeeddmmii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  zzaaččeettnniihh  iinnvveessttiicciijj  iinn  uussttvvaarrjjaannjjaa  

nnoovviihh  ddeelloovvnniihh  mmeesstt  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinn  OOssiillnniiccaa,,  SSeemmiičč,,  MMeettlliikkaa,,  

KKooččeevvjjee,,  ČČrrnnoommeelljj,,  LLoošškkii  PPoottookk  iinn  KKoosstteell  vv  lleettiihh  22001199  iinn  22002200  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 26.1.2018 Rok prijave:  

Rok za prejem ponudb:  

 za projekte, sofinancirane v letu 2018: 13.3.2018 do 12.00 

 za projekte, sofinancirane v letu 2019: od  3.5.2018 (ne 

prej!!)  do vključno torka, 29. 5. 2018 do 12.00 

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

gle%5D=1134  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna 

sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, 

Loški Potok ali Kostel. 

 

SKLOP A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in  

SKLOP A-TURIZEM (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju 

nočitvenih kapacitet). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.275.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov (ne vseh stroškov!) začetnih investicij je lahko, ob 

upoštevanju pravil državnih pomoči, najmanj 10.000,00 EUR in največ 50.000,00 EUR za sklopa A 

in A-turizem. 

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči: 

- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 

- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in  

- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo vse v 

nadaljevanju navedene  pogoje, in niso neupravičeni prijavitelji v skladu z določili podpoglavja 

4.2.: 

– so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v sodni/poslovni register 

Slovenije,  

– na dan oddaje vloge poslujejo in  imajo registriran sedež in/ali podružnico in/ali poslovno 

enoto v eni od občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel (v 

kolikor imajo ob oddaji vloge registrirano le poslovno enoto, bodo morali  imeti na dan 

posredovanja prvega zahtevka za izplačilo registrirano podružnico ali sedež v eni od občin: 

Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel (zahtevku za izplačilo bo 

potrebno priložiti potrdilo – izpis iz sodnega/poslovnega registra),  v kateri poteka poslovanje na 

območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel, kar mora biti 

razvidno iz poslovnega registra AJPES. 

– podjetje – prijavitelj ali katero koli od z njim povezanih podjetij - ni prejemnik sredstev po 

prvem, drugem, tretjem, četrtem petem ali šestem javnem razpisu Programa spodbujanja 

konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020 (izjeme so 

opredeljene v naslednji alineji). Za prejemnike štejejo podjetja, katerim je bilo s sklepom o 

sofinanciranju odobreno sofinanciranje projekta, s katerim so kandidirali na kateremkoli od 

navedenih javnih razpisih, ne glede na to, če so sklenili pogodbo ali ne 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1134
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1134
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11..5511      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelliitteevv  ššttiippeennddiijj  zzaa  ddeeffiicciittaarrnnee  ppookklliiccee  zzaa  ššoollsskkoo  lleettoo  

22001188//22001199  ((225500..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 30.1.2018 Rok prijave:  

 od 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018. 

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

stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, 

opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega 

programa. 

 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.600.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na 

trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --    SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..5522      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zzaaččeettnniihh  iinnvveessttiicciijj  ppooddjjeettiijj  iinn  

uussttvvaarrjjaannjjaa  nnoovviihh  ddeelloovvnniihh  mmeesstt  nnaa  oobbmmooččjjuu  iizzvvaajjaannjjaa  ZZaakkoonnaa  oo  

rraazzvvoojjnnii  ppooddppoorrii  PPoommuurrsskkii  rreeggiijjii  vv  oobbddoobbjjuu  22001100--22001199  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 2.2.2018 Rok prijave:  

 28.02.2018 do 17:00 

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

gle%5D=1137  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva, povezano z: 

 vzpostavitvijo nove poslovne enote, 

 razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 

 diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na 

zadevnem območju prej ni proizvajala, ali 

 bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. 

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na 

upravičenem območju 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 ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno 

območje). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.400.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči: 

- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja, 

- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in  

- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 

 

Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) 

znašati najmanj 27.111,11 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000,00 EUR,  najvišji 

pa je lahko največ 200.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, razen podjetij v javni lasti, ki se ukvarjajo 

z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane 

oziroma vpisane 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) oziroma po ustreznih 

predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju. 

 

Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih prijaviteljev je v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 

2.3.1. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1137
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1137
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11..5533  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zzaaččeettnniihh  iinnvveessttiicciijj  ppooddjjeettiijj  tteerr  

uussttvvaarrjjaannjjaa  nnoovviihh  ddeelloovvnniihh  mmeesstt  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinn  HHrraassttnniikk,,  RRaaddeeččee  

iinn  TTrrbboovvlljjee  zzaa  lleettii  22001188  iinn  22001199  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 2.2.2018 Rok prijave:  

 12.03.2018 do 12:00 

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

gle%5D=1135  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na 

upravičenem območju. Cilji razpisa: Cilj(i) javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju 

upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje brezposelnosti na upravičenem območju. 

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in 

neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (upravičeno 

območje), povezana z: 

 vzpostavitvijo nove poslovne enote; 

 razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote; 

 diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na 

upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali 

 bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.270.755,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prijavitelji: 

- vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge 

na ta javni razpis vsaj 18 mesecev: 

o registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 

91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 in 15/17) in poslujejo oziroma ustvarjajo 

prihodke od prodaje; 

- ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, 

podružnico in/ali poslovno enoto. V primeru, da se začetna investicija nanaša na vzpostavitev nove 

poslovne enote (skladno s predmetom javnega razpisa), so upravičeni tudi tisti prijavitelji, ki bodo 

imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na dan 

izstavitve prvega zahtevka za izplačilo; 

- ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju; 

- ki niso v javni lasti (za prijavitelja v javni lasti se štejete, če ima en ali več javnih organov 

neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali 

glasovalnih pravic); 

- katerih večinski lastnik ali lastnik s prevladujočim vplivom, poslovodna oseba ali oseba s 

posebnimi pooblastili ni bila, v obdobju zadnjih 7 let, zaposlena ali je imela v lasti podjetje, 

katerega obveznosti do poslovnih  bank so bile prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank 

d.d.; 

- niso samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost (tudi fizične osebe, ki opravljajo 

dopolnilno dejavnost); 

- niso gospodarske družbe, katerih lastnik (ne glede na % lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali 

pooblaščenec, vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega 

kolena, pripravljal oziroma  sodeloval pri pripravi ali spremembi Programa spodbujanja 

konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na upravičenem območju; 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1135
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1135
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11..5544  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzvveeddbboo  ppooddppoorrnniihh  ssttoorriitteevv  ssuubbjjeekkttoovv  iinnoovvaattiivvnneeggaa  

ookkoolljjaa  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  vv  lleettiihh  oodd  22001188  ddoo  22001199  »»SSIIOO  22001188--22001199««  
 

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 2.2.2018 Rok prijave:  

  15.03.2018  

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-

subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-od-2018-do-2019-SIO-2018-2019  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim 

skupinam opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupina). Podpora 

ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, 

tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem 

portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne 

skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze 

razpisa). Faze so naslednje: 

 

Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  

pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve. 

Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri 

odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja. 

Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij - »scale up« podjetij - namenjena le hitro 

rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

6.600.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci po tem javnem razpisu so subjekti inovativnega okolja, ki že najmanj 24 mesecev pred 

oddajo vloge izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa. 

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa 

so: 

 Inovativni potensicalni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški 

delavci, raziskovalci); 

 Nova in obstojča podjetja s potencialom hitre rasti »start-up«; 

 Hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-od-2018-do-2019-SIO-2018-2019
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-od-2018-do-2019-SIO-2018-2019
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11..5555  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  iizzvvaajjaannjjaa  cceelloovviittiihh  ppooddppoorrnniihh  ssttoorriitteevv  zzaa  

ppootteenncciiaallnnee  ppooddjjeettnniikkee  iinn  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  SSlloovveennsskkiihh  ppoosslloovvnniihh  ttooččkk  

zzaa  oobbddoobbjjee  oodd  22001188  ddoo  22002222  --  SSPPOOTT  RREEGGIIJJEE  22001188--22002222  --  zzaa  33  rreeggiijjee  
 
 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 2.2.2018 Rok prijave:  

 1. rok: petnajst (15) dni od objave razpisa v Uradnem listu 

RS in  

 2. rok: štirideset (40) dni od objave razpisa v Uradnem listu 

RS. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-

podpornih-storitev-za-potencialne-podjetnike-in-podjetja-v-okviru-Slovenskih-poslovnih-toc  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 3 slovenskih poslovnih 

točkah- za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko - notranjska  

(v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki od navedenih statistični regiji na območju Republike 

Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1.3.2018 do 31.12.2022. 

 

Vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji (konzorcij) morajo izvajati naslednje naloge: 

 

 promocija podjetniške kulture, 

 izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, 

 povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na 

lokalni in regionalni ravni, 

 evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih 

ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju  podjetij. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.894.120,00 v EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni 

stroški so:   

1. stroški plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu in bo financirano na 

podlagi metodologije, 

2. posredni stroški za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje do 15% upravičenih 

neposrednih stroškov osebja), 

3. stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

 

Upravičeni stroški storitev zunanjega izvajalca na leto lahko znašajo največ 7.500,00 EUR brez 

DDV na posameznega svetovalca, razen za leto 2018. V letu 2018 lahko stroški storitev zunanjega 

izvajalca na leto znašajo največ  6.250,00 brez DDV na posameznega svetovalca.  

DDV ni upravičen strošek. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve SPOT regije - za statistično regijo Jugovzhodna 

Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko - notranjska, ki so predmet financiranja po tem javnem 

razpisu, so potencialni podjetniki in MSP v skladu z ZPOP-1. 

Vlogo lahko odda vlagatelj s partnerji kot konzorcij. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-za-potencialne-podjetnike-in-podjetja-v-okviru-Slovenskih-poslovnih-toc
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-za-potencialne-podjetnike-in-podjetja-v-okviru-Slovenskih-poslovnih-toc
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11..5566    PPoodduukkrreepp  1166..22::  11..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreeppPPooddppoorraa  zzaa  ppiilloottnnee  

pprroojjeekkttee  tteerr  zzaa  rraazzvvoojj  nnoovviihh  pprrooiizzvvooddoovv,,  pprraakkss,,  pprroocceessoovv  iinn  tteehhnnoollooggiijj      
 

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 2.2.2018 Rok prijave:  

 25. 05. 2018 do 24. ure. 

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

=1372  

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). 

V skladu s poglavjem A) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 6. člena Uredbe so tematike 

projektov EIP naslednje: 

a) Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk; 

b) Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin; 

c) Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo: 

 Trajnostna pridelava grozdja za vino, 

 Trajnostna pridelava namiznega grozdja ali 

 Trajnostna pridelava za vino in svežo uporabo; 

č) Učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane krav molznic; 

d) Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti; 

e) Nov proizvodno-ekonomski model slovenske prašičereje; 

f) Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin; 

g) Reja govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti: 

 Reja različnih pasem govedi za meso in izdelke vrhunske kakovosti, 

 Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti ali 

 Reja različnih pasem govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti; 

h) Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov: 

 Podaljšanje svežine proizvodov, 

 Podaljšanje obstojnosti živil ali 

 Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov; 

i) Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave; 

j) Tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske bolezni hude viroidne zakrnelosti hmelja; 

k) Modeli lokalne oskrbe; 

l) Analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah; 

m) Dodana vrednost lesu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

do vključno 5.000.000 € 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za namen izvedbe pilotnega projekta iz drugega odstavka prejšnjega člena se vzpostavi partnerstvo, 

ki ga sestavljajo najmanj trije člani, in sicer: 

1.      kmetijsko gospodarstvo, 

2.      pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, 

živilstva ali gozdarstva ter ni registrirana za opravljanje dejavnosti trgovine, ki je povezana s 

področjem kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, in 

3.      pravna oseba, ki: 

 

a)    je registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in je vpisana v evidenco o 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1372
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1372
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izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način 

vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ali 

b)    opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje 

vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki 

ureja visoko šolstvo, na področju: 

-  kmetijstva, če se področje projekta nanaša na kmetijstvo, 

-  kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša na živilstvo, 

-  gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo. 

 

Pravna oseba iz 2. točke prejšnjega odstavka mora opravljati dejavnost svetovanja najmanj dve leti 

pred datumom vložitve vloge na javni razpis, kar izkazuje s seznamom opravljenih svetovanj 

najmanj desetim pravnim ali fizičnim osebam, pri čemer se mora svetovanje nanašati na področje: 

-        kmetijstva, če se področje projekta nanaša na kmetijstvo, 

-        kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša na živilstvo, 

-        gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo. 
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11..5577  PPoodduukkrreepp  1166..55  ::  11..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreeppPPooddppoorraa  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: 2.2.2018 Rok prijave:  

 25. 05. 2018 do 24. ure. 

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

=1373  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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: 

do vključno 3.000.000 € 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za namen izvedbe pilotnega projekta iz drugega odstavka prejšnjega člena se vzpostavi partnerstvo, 

ki ga sestavljajo najmanj trije člani, in sicer: 

1.      kmetijsko gospodarstvo, 

2.      pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, 

živilstva ali gozdarstva ter ni registrirana za opravljanje dejavnosti trgovine, ki je povezana s 

področjem kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, in 

3.      pravna oseba, ki: 

a)    je registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in je vpisana v evidenco o 

izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način 

vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ali 

b)    opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje 

vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki 

ureja visoko šolstvo, na področju: 

-  kmetijstva, če se področje projekta nanaša na kmetijstvo, 

-  kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša na živilstvo, 

-  gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo. 

Pravna oseba iz 2. točke prejšnjega odstavka mora opravljati dejavnost svetovanja najmanj dve leti 

pred datumom vložitve vloge na javni razpis, kar izkazuje s seznamom opravljenih svetovanj 

najmanj desetim pravnim ali fizičnim osebam, pri čemer se mora svetovanje nanašati na področje: 

-        kmetijstva, če se področje projekta nanaša na kmetijstvo, 

-        kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša na živilstvo, 

-        gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1373
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1373
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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, 
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Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče, Trbovlje). 

 

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


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_15februar2018_SLOsto.doc  75/90 

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  5555SSUUBB--EEVVPPOO1177  NNeeppoovvrraattnnee  ffiinnaannččnnee  ssppooddbbuuddee  pprraavvnniimm  

oosseebbaamm  zzaa  eelleekkttrriiččnnaa  vvoozziillaa  

 
Izdajatelj: Eko sklad 

Status: aktiven Datum objave: 13.10.2017 Rok prijave:  

- do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu 

Republike Slovenije 

Vir objave: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=126  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki nepovratnih finančnih 

spodbud za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki 

bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno 

izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe: 

- nakup novega vozila na električni pogon;  

- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni 

pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);  

- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje 

zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu znaša največ: 

- 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni 

pogon, kategorije M1; 

- 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni 

pogon, kategorije N1 ali L7e; 

- 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni 

pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi 

od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1; 

- 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni 

pogon, kategorije L6e; 

- 1.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e; 

- 500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e; 

- 200 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e-A. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičene osebe so: 

- gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso družbe v težavah v skladu z 

Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni 

list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13, 27/16 – ZFPPIPP-G in 

5/17); 

- druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji; 

- samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične 

osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: 

zasebniki); 

- pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji. 

 
 
 

 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=126
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22..88  JJaavvnnii  ppoozziivv  rreecceennzzeennttoomm  tteehhnnoolloošškkoo  rraazzvvoojjnniihh  pprroojjeekkttoovv  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 3.3.2017 Rok prijave:  

 Poziv je odprt do njegovega preklica na 

spletni strani SPIRIT 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-03-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-

projektov  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

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

različnih področij, recenzentov tehnološko razvojnih projektov. 

 

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

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

morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov. 

 

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

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

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

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

naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje s SPIRIT. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

samostojno. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-03-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-03-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
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22..99          JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  

pprrooggrraammaa  »»uussppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu««  22001177//22001188  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 17.7.2017 Rok prijave:  

 do razdelitve razpoložljivih sredstev, 

najdlje do 30. 11. 2018 do 12. ure 

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

2017-2018  

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). 

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 

oseb. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

7,37 milijonov EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo, je: 

a) strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov 

delodajalca znaša: 

 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca, 

 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 

1. je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt)4, vpisana v Poslovni register Slovenije, 

2. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov 

pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), 

In drugi razpisni pogoji. 

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-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
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22..1100          JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaaiizzvveeddbboo  ddeelloovvnneeggaa  pprreeiizzkkuussaa  

22001177//22001188  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.8.2017 Rok prijave:  

 31. 7. 2018 do 13.00 ure. 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2017-2018  

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. 

 

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. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost 

največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1,9 milijona EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni strošek, ki se izplača delodajalcu, je: 

a) strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroška 

delodajalca znaša 206,00 EUR. 

ali 

b) strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca v dejanski višini, ki je upravičen strošek 

za delodajalce iz sektorjev dejavnosti, ki niso upravičeni do stroška izvedbe delovnega preizkusa za 

udeleženca. 

 

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno vključeni osebi, sta: 

 dodatek za aktivnost, 

 dodatek za prevoz. 

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, 

In drugi razpisni pogoji. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2017-2018
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22..1111        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttaa  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

PPrriilloožžnnoosstt  zzaammee::  SSppooddbbuuddee  zzaa  zzaappoosslloovvaannjjee  vv  nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaahh  

--  NNVVOO  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 24.10.2017 Rok prijave:  

 do razdelitve sredstev oziroma najdlje do 

30. 4. 2018. 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/priloznost-zame-v-nvo  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

Priložnost zame v NVO, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v 

subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje najmanj 15 mesecev, ki vključuje trimesečno 

poskusno delo (3+12 mesecev). 

Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za: 

- polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden oziroma 

- delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti osebe. 

 

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z 

vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, 

vključenimi v zaposlitev, s katerimi Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa 

Priložnost zame v NVO (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi projekta). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev za izvedbo programa Priložnost zame v NVO znaša 1.200.000,00 EUR, od 

tega: 

 310.000,00 EUR za leto 2017 in 

 890.000,00 EUR za leto 2018. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Subvencija znaša:  

 7.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna od 6 do 12 mesecev, 

 9.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna več kot 12 mesecev. 

Subvencija 7.250 EUR ali 9.250 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine v nevladnih 

organizacijah, za najmanj 15 mesecev, s 3-mesečnim poskusnim delom 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V projekte v okviru programa Priložnost zame v NVO bo Zavod vključil osebe, 

 ki so v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno prijavljene4 več kot 6 mesecev in 

 imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo in  

 so iskalci prve zaposlitve, ki glede na pridobljeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na 

zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega 

razmerja. 

Prijavitelj je lahko: 

- pravna ali fizična oseba, ki posluje v sektorju S.15 – Nepridobitne in neprofitne institucije. 

- je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register republike Slovenije (v nadaljevanju: poslovni 

subjekt5) na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah, Zakona o zavodih, Zakona o 

zadrugah, zakonih o zbornicah ali Zakona o mladinskih svetih ali če ima status humanitarne 

organizacije,  
- na javno povabilo lahko prijavite tudi delodajalci iz sektorja S.11 (Nefinančne družbe), ki 

izpolnjujete vse pogoje povabila. 

In drugi razpisni pogoji. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/priloznost-zame-v-nvo
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22..1122      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  oobblliikkoovvaannjjee  pprroodduukkttoovv  nnaa  ppooddrrooččjjuu  zzaaggoovvoorrnniiššttvvaa  iinn  

nnoovviihh  ssttoorriitteevv  NNVVOO  

 

Izdajatelj: CNVOS 

Status: aktiven Datum objave: 8.11.2017 Rok prijave:  

 od 15. 11. 2017 od 12. ure (CET) dalje na 

elektronski naslov ponudbe@cnvos.si 

Vir objave: http://www.cnvos.si/article/id/16070/cid/74  

Kratek opis 

predmeta ra 

zpisa: 

Nevladne organizacije vabimo k razmišljanju in razmisleku o tem, kateri so tisti njihovi produkti ali 

storitve, lahko so zagovorniške, komunikacijske ali informacijske, ki jih potrebujejo za svoj še 

učinkovitejši strokovni ali zagovorniški razvoj. Vabimo vas, da nam te storitve ali produkte 

predstavite in poveste, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še 

močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih 

vsebinskih področij. Javni poziv ni namenjen podpori projektom, nakupu tehnične opreme ipd.  

 

Primeri produktov/storitev: 

Poslovni načrt za vzpostavitev nove (ali nadgradnjo že obstoječe) storitve, ki odgovarja na 

konkretne potrebe v okolju. 

Komunikacijska strategija (načrt komuniciranja o določeni aktualni temi). 

Zagovorniški načrt (konkreten načrt, kako določeno temo spraviti na agendo, kako spremeniti 

kakšen predpis ...). 

Dokumenti, ki so potrebni za z dokazi podprto zagovorništvo – evidence-based advocacy (analize, 

študije, raziskave, strokovna mnenja). 

Fundraising načrt (načrt pridobivanja sredstev za rešitev konkretnega problema). 

Sodelovanje z različnimi strokovnjaki (na področju marketinga, odnosov z javnostjo ...). 

 

Predlagana vrednost produkta naj bo najmanj 1.000 in največ 5.000 EUR brez DDV, v ceno 

produkta lahko vključite tudi del njegove izvedbe. Ena ponudba lahko vključuje tudi več 

produktov, v kolikor je to smiselno za rešitev problema. 

 

Ponudba mora biti oddana na posebnem obrazcu (priloga). Ponudnik se mora v vlogi nujno 

opredeliti do vseh postavljenih vprašanj. Posamezen ponudnik lahko ima le eno aktualno ponudbo 

(v obravnavi ali sprejeto). Če je njegova ponudba zavrnjena, lahko poda nov, izboljšan predlog. V 

primeru, da bi en ponudnik poslal več ponudb ali več verzij ene ponudbe, se bo upoštevala prva 

prejeta, ostale bodo zavrnjene. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Do konca julija 2019 je skupno na voljo 115.500 EUR, za katera bo CNVOS naročil izvedbo 

najmanj 15 produktov/storitev. CNVOS si pridržuje pravico, da javni poziv kadarkoli dopolni ali 

spremeni. CNVOS bo na svoji spletni strani redno obveščal o stanju sredstev. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Predlagana vrednost produkta naj bo najmanj 1.000 in največ 5.000 EUR brez DDV, v ceno 

produkta lahko vključite tudi del njegove izvedbe. Ena ponudba lahko vključuje tudi več 

produktov, v kolikor je to smiselno za rešitev problema. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Razpis je namenjen vsem nevladnim organizacijam s sedežem v Sloveniji. 

 

http://www.cnvos.si/article/id/16070/cid/74
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22..1133          JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  zzaa  iizzbboorr  pprrooggrraammoovv  jjaavvnniihh  ddeell  zzaa  lleettoo  22001188  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 24.10.2017 Rok prijave:  

 Povabilo je odprto od 10. 11. 2017 od vključno 8.00 ure 

dalje, do razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje 

do vključno 30.4.2018. 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2018  

 

Zaradi razdelitve sredstev je javno povabilo zaprto na večini območnih služb, odprto ostaja po 

posameznih sklopih na naslednjih območnih službah: 

 

Ljubljana: sklop programov s področja socialnega varstva. 

Novo mesto in Trbovlje: sklop  programov za vključitev oseb s I.–IV. ravnjo izobrazbe. 

Sevnica: sklop programov s področja socialnega varstva, sklop  programov za vključitev oseb s I.–

IV. ravnjo izobrazbe in sklop programi drugih področij. 

Prerazporejena sredstva Območne službe Koper so razdeljena (6.2.2018). 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2018, 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: 

25 milijonov EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Zavod zagotavlja del sredstev za plače udeležencem programov javnih del skladno s Pravilnikom o 

izboru in sofinanciranju programov javnih del. Pri določitvi deleža sredstev Zavoda za plače 

udeležencem programov javnih del se upošteva določitev in razvrstitev občin oziroma regij glede 

na povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji oziroma strukturo 

brezposelnosti. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 

1. so neprofitni delodajalci 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; 

3. imajo transakcijski račun odprt v Republiki Sloveniji, ki je vpisan v register transakcijskih 

računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: 

AJPES); 

4. so v programu javnega dela predvideli za izvajanje samo tista opravila, ki pomenijo 

dopolnjevanje in podporo izvajanju njihove registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi 

določene dejavnosti, za katere imajo tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev 

za njihovo opravljanje; 

5. do Zavoda izvajalci nimajo neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne 

politike zaposlovanja; 

6. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku 

likvidacije; 

7. v zadnjih 24 mesecih pred oddajo ponudbe niso kršili pogodbenih obveznosti pri izvajanju 

programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali nenamensko 

porabo sredstev; 

8. imajo po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe na javno povabilo 

poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji; 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2018


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_15februar2018_SLOsto.doc  83/90 

9. so v zadnjih šestih (6) mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo zaposlenim 

redno mesečno izplačevali plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja; 

10. bodo zagotovili, da za iste upravičene stroške niso in ne bodo prejeli sredstev iz drugih javnih 

virov financiranja in sredstev EU (prepoved dvojnega financiranja); 

11. bodo zagotovili, da v primeru sprejema ponudbe, višina vseh prejetih javnih sredstev in 

sredstev EU za posamezno vključeno osebo v času trajanja pogodbe o izvajanju programa javnega 

dela, ne bo presegla vseh upravičenih stroškov, nastalih v zvezi z zaposlitvijo posamezne vključene 

osebe. 
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22..1144        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  

pprrooggrraammaa  »»uussppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu--mmllaaddii««  22001177//22001188  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 21.11.2017 Rok prijave:  

 do razdelitve razpoložljivih sredstev, 

najdlje do 30. 11. 2018  

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

mladi-2017-2018  

  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru 

programa UDM – mladi. 

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v 

delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom 

mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti 

znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale 

zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, 

morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno. 

Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu 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). 

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 

oseb. 

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen 

usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 60 ur mentorstva v 

primeru 2 mesečnega usposabljanja in najmanj 90 ur v primeru 3 mesečnega usposabljanja, 

praviloma mesečno 30 ur mentorstva. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca 

(dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na predpisano število opravljenih mentorskih ur. 

Delodajalec mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je 

posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno 

zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec1. 

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je nosilec projekta z vsemi svojimi registriranimi 

enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, s katerim Zavod sklene 

pogodbo o izvedbi projekta in morebitne anekse k navedeni pogodbi. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za leti 2017 in 2018 je na voljo okvirno 2,6 milijona EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo, je: 

a) strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov 

delodajalca znaša: 

 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca, 

 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece. 

b) samo strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini 

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno udeležencu, sta: 

 dodatek za aktivnost, 

 dodatek za prevoz. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Delodajalec: 

 je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt)6, vpisana v Poslovni register Slovenije, 

 in drugi razpisni pogoji. 

Ciljne skupine: 

V usposabljanje na delovnem mestu bo Zavod vključeval brezposelne osebe, stare do 29 let 

oziroma mlajše od 30 let4, ki so najmanj 3 mesece5 prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na 

ZRSZ. 

Prednost pri vključevanju bodo imeli dolgotrajno brezposelni mladi, ki so v evidenci brezposelnih 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
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prijavljeni najmanj eno leto. 

Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, 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. 
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22..1155          JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  --  ppooddppoorraa  ppooddjjeettjjeemm  pprrii  pprriipprraavvii  ssttrraatteeggiijj  zzaa  

uuččiinnkkoovviittoo  uupprraavvlljjaannjjee  ssttaarreejjššiihh  zzaappoosslleenniihh  tteerr  kkrreeppiittvvnnjjiihhoovviihh  

kkoommppeetteenncc  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 15.12.2017 Rok prijave:  

 30. 3. 2018 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-asi/  

  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno 

staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših 

zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. 

Namen povabila: je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h 

krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.  

 

Predmet sofinanciranja:   

 

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;  

SKLOP B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z 

naslednjimi aktivnostmi:  

 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, 

 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene, 

 usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc 

starejših zaposlenih (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija (priprava in potrditev) 

dodatne kvalifikacije). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

8.811.250,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Projekti, se bodo izvajali v dveh programskih regijah v obsegu: 

KRVS: 60 odstotkov sredstev in  

KRZS: 40 odstotkov sredstev 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o 

gospodarskih družbah. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-asi/
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22..1166          JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttaa  vv  ookkvviirruu  

pprrooggrraammaa  UUččnnee  ddeellaavvnniiccee  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 18.12.2017 Rok prijave:  

 Od 15. 01. 2018 do porabe sredstev najdalje do 31. 12. 2018   

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. 

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

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

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

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

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

podjetništva, ter 

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

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

invalidnosti, zdravstvenih ter drugih socialnih ovir, 

vse s ciljem, da bi ob koncu Učne delavnice samostojno opravljal naloge, določene v izbranem 

programu Učne delavnice. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2,56 milijona EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo je mesečni strošek 

izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov 

delodajalca znaša 560,00 EUR, tj. standardni strošek na enoto A.  

Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta: 

1. dodatek za aktivnost, 

2. dodatek za prevoz. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javnem povabilu bo lahko uspešen delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje javnega povabila: 

1. je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register 

Slovenije in: 

a. je hkrati zaposlitveni center ali 

b. ima status socialnega ali 

c. ima status invalidskega podjetja, in drugi razpisni pogoji. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice
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22..1177          SSkklleepp  oo  ssooffiinnaanncciirraannjjuu  ddeejjaavvnnoossttii  pprraavvnniihh  oosseebb,,  kkii  ddeelluujjeejjoo  nnaa  

ppooddrrooččjjuu  ssppooddbbuujjaannjjaa  rraazzvvoojjaa  ttuurriizzmmaa  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 13.02.2018 Rok prijave:  

 20. 02. 2018 do 23:59 

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

gle%5D=1139  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

MGRT bo v letu 2018 sofinanciralo dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja 

razvoja turizma. MGRT bo zagotovilo sredstva iz proračunske postavke 173210 – Trženje in razvoj 

turizma, št. projekta: 2111-11-0029 Krepitev prepoznavnosti slovenskega turizma.  

 

Pravne osebe, ki imajo pridobljen status za delovanje v javnem interesu in delujejo na področju 

spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni, lahko pridobijo za izvajanje dejavnosti 

spodbujanja razvoja turizma in s tem povezane aktivnosti sredstva državnega proračuna. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

največ do 300.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za sofinanciranje programov civilne društvene organiziranosti ter stroškov izvedbe turističnih 

prireditev društev bo Ministrstvo financiralo največ 80 % vrednosti programskih aktivnosti iz 

programa dela pravnih oseb, vendar skupno ne več kot 300.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pravne osebe, ki imajo: 

 pridobljen status za delovanje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma na 

ancionalni ravni; 

 registracijo po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti s področja turizma; 

 delovanje na področju turizma namnanj 10 let 

 potrjen program dela s finančnim načrtom za leto 2018, iz katerega so razvidni prihodki in 

odhodki za izvedbo programa; 

 program dela pravne osebe sledi temelnjim usmeritvam ministrstva na področju spodbujanja 

razvoja turizma Slovenije ter ukrepom in aktivnostim uza uresničitev teh ciljev. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1139
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1139
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22..1188          EERRAA  PPeerrMMeedd  --11sstt  JJooiinntt  TTrraannssnnaattiioonnaall  CCaallll  ffoorr  PPrrooppoossaallss  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Status: aktiven Datum objave: 9.02.2018 Rok prijave:  

 10. 04. 2018 do 17:00 

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=1594  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega 

transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte »Joint Transnational Calls for Proposals (2018) 

for »Research Projects on Personalised Medicine – Smart Combination of Pre-Clinical and Clinical 

Research with Data and ICT Solutions« (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z 

razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za 

morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

 

  

Partnerji v razpisu:  Avstrija, Belgija, Kanada, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, 

Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, 

Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Turčija. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina zavezanih nacionalnih sredstev: Največ 420.000,00 EUR z možnostjo dodatnega 

financiranja v okviru prispevka Evropske komisije (v obliki »top up« financiranja). 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega 

mednarodnega projekta znaša 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (70.000 EUR letno).    

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani 

razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni 

v nacionalnem aneksu, (str. 49-52 v dokumentu »ERA PerMed JTC 2018 - Guidelines for 

Applicants«). 

Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo 

negospodarsko dejavnost. 

 

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=1594
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=1594
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22..1199          VVaabbiilloo  ppooddjjeettjjeemm  zzaa  vvppiiss  vv  bbaazzoo  tteehhnnoolloošškkoo  rraazzvvoojjnniihh  iinn  

iinnoovvaattiivvnniihh  iizzddeellkkoovv,,  ssttoorriitteevv  iinn  rreeššiitteevv  zzaa  vvkklljjuuččeevvaannjjee  vv  mmeeddnnaarrooddnnee  

ddoobbaavviitteelljjsskkee  vveerriiggee  
 
 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 13.02.2018 Rok prijave:  

 23. 02. 2018  

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-13-Vabilo-podjetjem-za-vpis-v-bazo-tehnolosko-

razvojnih-in-inovativnih-izdelkov-storitev-in-resitev-za-vkljucevanje-v-mednarodne-dobaviteljske  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

SPIRIT Slovenija je v zadnjih letih na sedežih večjih tujih podjetij (koncernov) uspešno organiziral 

t. i. Dneve slovenskih dobaviteljev (Slovene Supplier’s Day) iz različnih sektorjev oziroma 

predstavitve slovenskih proizvajalcev, izdelkov in storitev. Zaradi pozitivnih izkušenj in dobrega 

odziva s strani slovenskih podjetij bomo z organizacijo podobnih dogodkov nadaljevali tudi v 

prihodnje. 

   

 Tuja podjetja pri načrtovanju in nadaljnjih dogovorih o konkretnih predstavitvah slovenskih 

dobaviteljev s strani nacionalne agencije večinoma pričakujejo predhodno posredovan seznam 

potencialnih slovenskih dobaviteljev, izdelkov in storitev. Poleg tega agencija neposredno prejema 

povpraševanja po slovenskih dobaviteljih in kupcih s strani tujih koncernov, kjer je posredovanje 

takšnega seznama prav tako potrebno. 

   

  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

SPIRIT Slovenija namerava iz tega razloga in za namene nadaljnje promocije slovenskih 

dobaviteljev oblikovati seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in 

rešitev z dodano vrednostjo in zato vabi k vpisu na omenjeni seznam vsa slovenska podjetja in 

zlasti podjetja, ki se uvrščajo v eno izmed spodaj navedenih področij in ki so s svojimi tehnološko 

razvojnimi in inovativnimi izdelki/storitvami/rešitvami z dodano vrednostjo sposobna konkurirati 

na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti: 

 

 avtomatizacija, 

 digitalizacija (programi, zbiranje podatkov, digitalizacija avtomobilske industrije- zbiranje 

podatkov, digitalne tovarne- avtomobilska industrija in strojegradnja, digitalna podjetja, 

industrijski programi, itd.), 

 mobilnost (med drugim tudi železniške in avtomobilske mobilne tehnike, itd.), 

 pogonska tehnologija za različne industrije, 

 elektrifikacija in energetski management (vključno z energetsko avtomatizacijo in smart grid 

rešitvami), 

 oskrba z energijo (elektrarne, turbine, vetrnice), 

 tehnična oprema energetsko učinkovitih objektov, 

 medicinska tehnika, in 

 druga prebojna in inovativna področja in področja, ki so nosilci prihodnje rasti. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-13-Vabilo-podjetjem-za-vpis-v-bazo-tehnolosko-razvojnih-in-inovativnih-izdelkov-storitev-in-resitev-za-vkljucevanje-v-mednarodne-dobaviteljske
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-13-Vabilo-podjetjem-za-vpis-v-bazo-tehnolosko-razvojnih-in-inovativnih-izdelkov-storitev-in-resitev-za-vkljucevanje-v-mednarodne-dobaviteljske

