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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. 
  



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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_23avgust2018_SLOsto.doc  5/62 

 

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.  

Četrti rok: 28. 11. 2018 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj 

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

naravne pogoje ter priložnosti. 

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

osem in ustreznim specifičnim ciljem: 

 

Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij 

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

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

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

sodelovanjem med relevantnimi deležniki. 

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

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

programskem območju. 

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

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

Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. 

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

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

zraka. 

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

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava 

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

med državljani in institucijami. 

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

zdravja in socialne kohezije. 

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

regije. 

 

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

ravni NUTS 3: 

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

Goriška in Zasavska 

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

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

44.988.355 EUR;  

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

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

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

http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
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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    JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»DDOOPPOOLLNNJJEEVVAANNJJEE  SSMMEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAA--  FFaazzaa  11««  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 9.12.2016 Rok prijave:  

 15. 5. 2019. 

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

INSTRUMENTA---Faza-1  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

prišla v izbor za sofinanciranje. 

 

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

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

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

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

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

netehnoloških inovacij na trg. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.050.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

sredstev. 

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

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

35.000 €. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

javni razpis prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj). 

Ostali pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu. 

 

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

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 23.12.2016 Rok prijave:  

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

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

2018-225-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

130.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: 

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

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

 

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:  

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

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

EUR, če gostujejo kot raziskovalci. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

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

gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. 

 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2018-225-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2018-225-jr/
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11..55  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..66  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


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_23avgust2018_SLOsto.doc  13/62 

 

11..77        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..88        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  »»SSppooddbbuuddee  zzaa  rraazziisskkoovvaallnnoo  rraazzvvoojjnnee  pprroojjeekkttee  22««  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 30.6.2017 Rok prijave:  

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

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

gle%5D=1119  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

specializacije: 

 

 1. Pametna mesta in skupnosti  

 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo  

 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo  

 4. Trajnostna pridelava hrane  

 5. Tovarne prihodnosti  

 6. Zdravje - medicina  

 7. Mobilnost  

 8. Razvoj materialov kot končnih produktov  

 

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

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

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

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

 

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

in 2022, oziroma traja do porabe sredstev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

74.200.000,00 EUR. 

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

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

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

razvoj):  

- velika podjetja: do 25 %,  

- srednje velika podjetja: do 35 %,  

- mikro in mala podjetja: do 45 %.  

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati 

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
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11..99      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..1100  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:  

 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..1111          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..1122      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..1133        JJaavvnnii  rraazzppiiss  PP77RR  22001177  ––  MMiikkrrookkrreeddiittii  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  

RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  
 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 29.12.2017 Rok prijave:  

 01.09.2018 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
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11..1144        JJaavvnnii  rraazzppiiss  PP11  pplluuss  22001188  ––  GGaarraanncciijjee  sskkllaaddaa  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  ss  

ssuubbvveenncciijjoo  oobbrreessttnnee  mmeerree  
 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 16.2.2018 Rok prijave:  

 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018. 

Vir objave: http://www.podjetniskisklad.si/images/razpisi/2018/P1-plus-2018---JAVNI-RAZPIS.pdf  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: 

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

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

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

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

 

Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, 

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

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

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

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

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

razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

predvidoma: 

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

let do vključno datuma vložitve vloge); 

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

kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge). 

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

Od tega je predvidoma: 

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

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

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

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

po Zakonu o socialnem podjetništvu. 

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

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

vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

 

http://www.podjetniskisklad.si/images/razpisi/2018/P1-plus-2018---JAVNI-RAZPIS.pdf
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11..1155        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppooddppoorroo  mmaalliimm  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiimm  ppooddjjeettjjeemm,,  kkii  

iizzvvaajjaajjoo  rraazziisskkaavvee  iinn  rraazzvvoojj  --  pprrooggrraamm  EEuurroossttaarrss,,  vv  ookkvviirruu  iinniicciiaattiivvee  

EEUURREEKKAA  
 
 

Izdajatelj: MGRT 

Status: aktiven Datum objave: 23.2.2018 Rok prijave:  

 Drugi rok je 13. 09. 2018 do 20:00 CET 

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

gle%5D=1141  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte 

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

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

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

storitev.  

 

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški 

za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in 

sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, materiala, stroški 

instrumentov, opreme in zemljišč, stroški svetovanja in režijski stroški. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.400.000,00 EUR - nepovratni viri. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja: 40% za velika podjetja in 50% za MSP. 

 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja 

skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah. 

 

 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1141
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1141
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11..1166    RRaazzppiiss  ggaarraanncciijj  iinn  ppoossoojjiill  iizz  GGaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  zzaa  DDoolleennjjsskkoo  ((GGSSDD))  

zzaa  lleettoo  22001188  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 1.4.2018 Rok prijave: 

 do porabe sredstev, najkasneje do 31.03.2019. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

koriščenja moratorija pri vračilu posojila. 

 

OBRESTNA MERA BANK za vse štiri linije: 

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

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

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupaj 2.707.012 EUR 

MO NOVO MESTO            513.657 

ŠENTJERNEJ                      299.182 

ŠKOCJAN                           182.130 

ŽUŽEMBERK                      70.814 

DOLENJSKE TOPLICE    151.214 

MIRNA PEČ                       165.114 

KOČEVJE                           145.606 

LOŠKI POTOK                     27.972 

SEMIČ                                 146.949 

METLIKA                           159.088 

KOSTEL                                  5.037 

ČRNOMELJ                        172.228 

MOKRONOG TREBELNO  25.715 

STRAŽA                              218.298 

ŠENTUPERT                         60.106 

ŠMARJEŠKE TOPLICE       76.345 

TREBNJE                            223.635 

MIRNA                                  63.922 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

upravičenec zagotoviti lastna sredstva. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. 
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11..1177      22..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..33::  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  iinnffrraassttrruukkttuurroo,,  

ppoovveezzaannoo  zz  rraazzvvoojjeemm,,  ppoossooddaabblljjaannjjeemm  aallii  pprriillaaggooddiittvviijjoo  kkmmeettiijjssttvvaa  iinn  

ggoozzddaarrssttvvaa  
 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 6.4.2018 Rok prijave:  

 31. 08. 2018  

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

=1399  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Podpora iz operacije gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, je 

namenjena naložbam v zgraditev in dograditev teh sistemov, vključno z ureditvijo vodnih virov v 

skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, brez namakalne opreme. 

 

Upravičeni stroški iz operacije gradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, so: 

 stroški materiala in del, potrebnih za pripravo ter gradnjo namakalnega sistema, ki je 

namenjen več uporabnikom, vključno z ureditvijo vodnega vira; 

 stroški nakupa kmetijskih zemljišč za namen izvajanja tega podukrepa; 

 stroški ureditve ekoremediacije in zaščitnih vetrnih pasov; 

 stroški opreme črpališča in transformatorskih postaj; 

 splošni stroški, ki so podrobneje opredeljeni v 98. členu te uredbe. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

7.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do podpore iz operacije gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 

uporabnikom, so fizične in pravne osebe, ki jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastijo za gradnjo 

in dograditev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, vključno z ureditvijo 

vodnega vira. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
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11..1188      PP77OORR  22001188  --  MMiikkrrookkrreeddiittii  nnaa  oobbmmeejjnniihh  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  

RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  
 

 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 6.4.2018 Rok prijave:  

 20.09.2018 in 20.10.2018. 

Vir objave: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=69  

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 posameznega obmejnega območja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Sredstva v višini 6.250.102,68 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

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

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

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

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

zapadlostjo roka za črpanje kredita. 

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Do mikrokredita so upravičeni MSP: 

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

zadnjih 6 mesecev, 

- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na obmejnem problemskem območju, 

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

podjetniki posamezniki2 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 obmejnih 

problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena 

Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 

4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 

in 35/17) so v obmejna problemska območja uvrščene občine: 

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

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

Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska 

Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, 

Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na 

Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, 

Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, 

Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na 

Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, 

Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, 

Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale. 

 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=69
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11..1199      11..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  iizz  nnaasslloovvaa  ppoodduukkrreeppaa  44..33,,  ooppeerraacciijjaa::  TTeehhnnoolloošškkee  

ppoossooddoobbiittvvee  nnaammaakkaallnniihh  ssiisstteemmoovv,,  kkii  ssoo  nnaammeennjjeennii  vveečč  uuppoorraabbnniikkoomm  
 

 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

 

Status: aktiven Datum objave: 13.4.2018 Rok prijave:  

 31. 08. 2018 

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

=1400  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

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

 

Podpora iz operacije tehnološka posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 

uporabnikom, je namenjena naložbam v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so 

namenjeni več uporabnikom, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, graditev objektov 

in urejanje prostora, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

5 mio EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

namenjeni več uporabnikom, znaša 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe. 

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

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

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

Sredstva, namenjena izvajanju operacije tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so 

namenjeni več uporabnikom, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov 

in iz sredstev EKSRP v višini 75 odstotkov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

uporabnikom, oziroma ureditev vodnega vira. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400
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11..2200      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnaa  rraazzvvoojjnnaa  ppoossoojjiillaa  zzaaččeettnniimm  ppooddjjeettnniišškkiimm  

pprroojjeekkttoomm  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  zz  vviissookkoo  bbrreezzppoosseellnnoossttjjoo  iinn  

oobbmmeejjnniihh  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii––  BBPP22  
 
 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 

26.4.2018 

Rok prijave:  

 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018. 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom 

na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki 

Sloveniji povezanimi 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. 

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

visoko brezposelnostjo in obmejnih 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 in obmejnih 

problemskih območjih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko 

brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je 9.911.226,59 EUR: 

 Maribor s širšo okolico 2.262.027,50 

 Pokolpje 1.675.418,84 

 Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.461.280,00 

 Pomurje 901.368,25 

 Obmejna problemska območja, ki niso vključena v problemska območja navedena v 

prejšnjih vrsticah tabele v tej točki 3.611.132,00 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. Najnižja upravičena višina 

projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 35.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita mora biti nad 

25.000,00 EUR, najvišji pa ne preko 1.000.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta 

se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV). 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičena območja po tem razpisu so: 

a) problemska območja z visoko brezposelnostjo: 

• 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). 

b) obmejna problemska območja, ki niso navedena v prejšnjem odstavku te točke javnega razpisa: 

• Ajdovščina, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cerkno, Cirkulane, Črna na 

Koroškem, Divača, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Hrpelje - Kozina, Ilirska 

Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranjska Gora, Loška 

dolina, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Mežica, Miren - Kostanjevica, Muta, Pivka, 

Podčetrtek, Podlehnik, Postojna, Preddvor, Prevalje, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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Rogatec, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Sveta Ana, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, 

Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale. 
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11..2211        44..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  44..22  PPooddppoorraa  zzaa  nnaalloožžbbee  vv  pprreeddeellaavvoo,,  

ttrržžeennjjee  oozziirroommaa  rraazzvvoojj  kkmmeettiijjsskkiihh  pprrooiizzvvooddoovv  zzaa  lleettoo  22001188  
 

 

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 11.5.2018 Rok prijave:  

 12. 09. 2018 

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

=1405  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 

proizvodov. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 EUR. Od tega:  

- 6.000.000 EUR za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci 

kmetije (sklop A) ter 

- 9.000.000 EUR za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in 

gospodarska interesna združenja (sklop B). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore je določen v 1. do 7. točki prvega odstavka 30. člena Uredbe 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
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11..2222        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  nneeffoorrmmaallnniihh  iizzoobbrraažžeevvaannjj  iinn  

uussppoossaabblljjaannjj  zzaappoosslleenniihh  ((225544..  JJRR))  
 

 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 18.5.2018 Rok prijave:  

 od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje  

do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog) 

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

neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 

oseb.    

 

Do sofinanciranja so upravičena neformalna izobraževanja in usposabljanja (ta se lahko izvajajo v 

Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU), kot na primer: 

 usposabljanja za znanja, katera so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna 

področja in ga zaposleni ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali 

prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniška znanja, znanja jezikov, 

komunikacija, mediacija ...) in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oz. z dokazilom o 

zaključenem usposabljanju; 

 usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj, kvalifikacij ali nadgradnjo za 

potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. 

usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in 

potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in 

potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne 

poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev 

poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.047.151,61 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelji na javni razpis so: 

 posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji; 

 samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu; 

 posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/
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11..2233      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  ZZddrruužžeenniimmii  ddrržžaavvaammii  AAmmeerriikkee  
 

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Status: aktiven Datum objave: 20.6.2018 Rok prijave:  

 05. 09. 2018 do 14.00 (upošteva se poštni žig). 

Vir objave: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/ZDA/razpisi/18/razp-zda-18-20.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških 

raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 

9. 2020 na vseh raziskovalnih področjih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

300.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v 

Združenih državah Amerike sofinancirala:  

 

stroške prenočnine do 14 dni, največ do 100 EUR dnevno,  

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

časa,  

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

Amerike (tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in  

dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v 

tujino.  

Agencija bo ameriškim raziskovalnim organizacijam  v okviru predmetnega javnega razpisa ob 

obiskih v Republiki Sloveniji sofinancirala:  

 

stroške prenočnine do 14 dni, največ do 100 EUR dnevno in  

dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in 

drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 

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 (Uradni list 

RS, št. 53/16) in 

 imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega 

raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih 

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

za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta. 

 

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/ZDA/razpisi/18/razp-zda-18-20.asp
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11..2244      ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  ššttuuddiijjsskkee  oobbiisskkee  ššttuuddeennttoovv  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

EErraassmmuuss++  22001188  ((225599..  JJRR))  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 20.7.2015 Rok prijave: 31.5.2019 

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

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

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

2019. 

 

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

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

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

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

 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Vrednost razpisa: 860.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2018-259-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2018-259-jr/
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11..2255      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  rraazzvvoojjnniihh  pprroojjeekkttoovv  iinn  pprroojjeekkttoovv  

kkmmeettiijjsskkiihh  ggoossppooddaarrsstteevv  ––  PPFF11//PPFF22  22001188  

 

Izdajatelj: Slovenski regionalni razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 27.7.2015 Rok prijave:  

 27.08.2018, 15.10.2018, 26.11.2018. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih 

gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev (v nadaljevanju: 

vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU 

sredstva) iz programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli pozitivno odločitev in/ali že imajo 

podpisano pogodbo o sofinanciranju. Program PF – pred-financiranje vključuje naslednja 

podprograma:  

 podprogram PF1: pred-financiranje razvojnih projektov - izven pravil državnih pomoči in 

 podprogram PF2: pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev - izven pravil državnih 

pomoči. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Razpisani znesek je 7.000.000,00 EUR v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada, od tega 

je: 

 2.000.000,00 EUR za upravičence navedene v 1. in 2. alineji 2.2.1 točke, podpoglavja 2.2, 2. 

poglavja javnega razpisa (v nadaljevanju: sklop PF1.1) 

 3.000.000,00 EUR za vse ostale upravičence navedene v točki 2.2.1, podpoglavja 2.2, 2. 

poglavja javnega razpisa (v  nadaljevanju: sklop PF1.2) 

 2.000.000,00 EUR za upravičence navedene v 2.3.1 točki, podpoglavja 2.3, 2. poglavja 

javnega razpisa (v nadaljevanju: sklop PF2.1). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 po podprogramu PF1 do največ 80 % vrednosti odobrenih in neizplačanih EU sredstev 

vlagatelju.  

 po podprogramu PF2 do največ 100 % vrednosti odobrenih in neizplačanih EU sredstev 

vlagatelju.  

Najnižji znesek posojila za oba programa znaša 5.000,00 EUR. Najvišji znesek posojila znaša 

150.000,00 EUR. 

Vlagatelj lahko po posameznem podprogramu javnega razpisa prejme skupno največ 150.000,00 

EUR posojil, pri čemer je lahko skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-

financiranja največ 300.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji iz sklopa PF1.1 so: 

 Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. 

in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1), registrirani kot:   

– pravna oseba,  

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: s. 

p.),   

 Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah (Ur.l.RS, št. 97/09 - UPB2, v nadaljevanju: 

ZZad), registrirani kot:   

– zadruga,  

– zadružna zveza. 

 

Vlagatelji iz sklopa PF1.2 so: 

 Pravne osebe, katerih (so) ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost: 

– raziskovalne in razvojne ustanove,  

– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,  

– ustanove zdravstvenega varstva,  

– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,  

– lokalne in regionalne agencije,  

– lokalne akcijske skupine,  

– drugo. 

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

– združenja,  

– fundacija,  

– gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice,  

– društva,  

– drugo.  

  

 Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe. 

 Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja: 

– lokalne in regionalne razvojne agencije,  

– lokalne turistične organizacije,  

– organizacije za usposabljanje,  

– drugo (socialna podjetja, itd.).  

  

 Javne ustanove za gospodarski razvoj. 

 

 Javna podjetja ter druge pravne osebe z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne 

skupnosti.     

 

 Samoupravne narodne skupnosti:   

– italijanska narodna skupnost,  

– madžarska narodna skupnost.  

Vlagatelji iz te točke javnega razpisa oz. iz sklopov PF1.1 in PF1.2 morajo biti registrirani pred 1. 

1. 2017. 
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11..2266  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  ppoossoojjiill  kkmmeettiijjsskkiimm  iinn  ggoozzddaarrsskkiimm  

pprroojjeekkttoomm  ––  AA  22001188  

 

Izdajatelj: Slovenski regionalni razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 27.7.2015 Rok prijave:  

 27. 8. 2018, 15. 10. 2018 in 26. 11. 2018. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

 podprogram A3.2: gozdarstvo - izven pravil državnih pomoči 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

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

EUR (brez DDV).  

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 

 pravne osebe, 

 fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,  

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

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

fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.   

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

 

 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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11..2277  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelliitteevv  ššttiippeennddiijj  zzaa  ššttuuddiijj  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  zzaa  

SSlloovveennccee  vv  zzaammeejjssttvvuu  iinn  SSlloovveennccee  ppoo  ssvveettuu  zzaa  ššttuuddiijjsskkoo  lleettoo  22001188//22001199  

((225544..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 8.8.2015 Rok prijave:  

 1. 10. 2018  

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

zamejstvu-in-slovence-po-svetu-za-studijsko-leto-20182019-254-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je nadaljnje prejemanje oziroma prva dodelitev štipendij Slovencem v 

zamejstvu in Slovencem po svetu za študij 1. ali 2. stopnje za pridobitev javnoveljavne stopnje 

izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2018/2019, in sicer: 

 za štipendiste, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in 

Slovence po svetu po ZŠtip in v študijskem letu 2018/2019 nadaljujejo študij v višjem letniku 

na isti stopnji izobraževanja oziroma se na isti stopnji izobraževanja prvič vpisujejo v dodatno 

leto (v nadaljevanju: vlagatelji pod točko A); 

 za vlagatelje, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani v letnik na študiju 1. ali 2. stopnje 

(v nadaljevanju: vlagatelji pod točko B). 

Vlagatelji pod točko A morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati izpolnjevanje pogojev za 

nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji letnik ali prvi vpis v dodatno leto v študijskem 

letu 2018/2019. 

O vlogah vlagateljev pod točko B, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, bo sklad odločal 

skladno s 6. točko tega javnega razpisa. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

275.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2018/2019 znaša 150,00 EUR mesečno pod točko A 

javnega razpisa oziroma 200,00 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko 

dodelijo dodatki. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelj pod točko A mora ves čas štipendiranega izobraževanja izpolnjevati pogoje, kot jih 

določata ZŠtip in pogodba o štipendiranju, in v študijskem letu 2018/2019 izkazati vpis v višji 

letnik ali dodatno leto izobraževalnega programa, za katerega mu je bila dodeljena štipendija. 

Vlagatelj pod točko B mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

3.1 ima enega od naslednjih osebnih statusov: 

- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike 

Slovenije, ali 

- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez 

državljanstva Republike Slovenije, ali 

- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike 

Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije; 

in drugi razpisni pogoji. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-in-slovence-po-svetu-za-studijsko-leto-20182019-254-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-in-slovence-po-svetu-za-studijsko-leto-20182019-254-jr/


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_23avgust2018_SLOsto.doc  37/62 

 

11..2288  JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»MMeennttoorrsskkee  sshheemmee  zzaa  ssoocciiaallnnaa  ppooddjjeettjjaa««  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 10.8.2015 Rok prijave:  

 17. 9. 2018 do 23:59 (tj. prvo odpiranje),  

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

objavljen naknadno. 

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

gle%5D=1156  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

veljajo določbe razpisne dokumentacije za oba sklopa enako. 

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

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

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

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

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

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

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

ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti. 

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

oziroma usposabljanj (»train the trainer«). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.180.924,36 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

100 %, od 10.000 do 25.000 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

podjetništva. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156
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11..2299  JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»DDEEMMOO  PPIILLOOTTII  IIII  22001188««  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 10.8.2015 Rok prijave:  

 23. 10. 2018 do 15:54 

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

gle%5D=1158  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov konzorcijev, katerih rezultat 

morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v 

končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi 

njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za 

komercializacijo.  

Do sofinanciranja so upravičeni le tisti PD projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali 

tehnologije, kot jih opredeljujejo potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev 

(SRIP-ov). Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni 

ali vsaj delno potrjeni s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' in torej 

veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.  

Do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije prihaja na osnovi prioritet razvojne politike iz 

Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju S4), ki so: 

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. 

 

Namen javnega razpisa je: 

 dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo 

pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za 

testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v 

realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru 

Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s 

prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo: 

- skrajšanje časa od ideje do trga, 

- pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega 

pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, 

- povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije; 

 

 dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta 

razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

56.602.502,29 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja (subvencija) posameznega PD projekta je najmanj 1.000.000,00 EUR in 

največ 5.000.000,00 EUR. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo zneski brez DDV. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelji in konzorcijski partnerji ter njihovi PD projekti morajo izpolnjevati vse pogoje javnega 

razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. 

Prijavitelji in konzorcijski partnerji so podjetja – pravne osebe zasebnega in pravne osebe javnega 

prava, opredeljeni v točki 3 tega javnega razpisa. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_23avgust2018_SLOsto.doc  39/62 

 

11..3300  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttaa  nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  nnaa    

ppooddrrooččjjuu  eennaakkiihh  mmoožžnnoossttii  iinn  ddiisskkrriimmiinnaacciijjee  

 

Izdajatelj: MDDSZ 

Status: aktiven Datum objave: 10.8.2015 Rok prijave:  

 17. 09. 2018 

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

nirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1084  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta, ki je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih 

organizacij na področju enakosti in preprečevanja diskriminacije v Sloveniji. Ključni cilj javnega 

razpisa je izboljšati osveščenost in usposobljenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti 

in krepitvi enakosti, razumevanju in preprečevanju diskriminacije, ter o možnostih varstva pred 

diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin v Sloveniji. Ciljne skupine javnega razpisa so nevladne 

organizacije. 

 

Sklop A.: celostno ozaveščanje in izobraževanje nevladnih organizacij o pomenu 

enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju diskriminacije ter možnostih varstva pred 

diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin, še zlasti Romov, istospolno usmerjenih, 

beguncev in socialno šibkejših. 

 

Projekt mora v okviru tega sklopa vključevati naslednje aktivnosti: 

 pripravljena in izvedena celovita kampanja za ozaveščanje o oblikah diskriminacije, 

namenjena tudi odpravi stereotipnih predstav o najbolj izpostavljenih skupinah, in sicer:  

 izdelava spletne strani projekta,  

 izdelava vsaj 4 kratkih video spotov namenjenih ozaveščanju v tehniki, ki bo omogočala 

predvajanje na različnih kanalih (npr. FB, YouTube, spletna stran), opremljeni s podnapisi 

v slovenskem in angleškem jeziku, 

 izvedba vsaj 5 javnih dogodkov družbeno odgovornega ozaveščanja v različnih statističnih 

regijah Slovenije,  

 izdelava podpornega tiskovnega materiala (npr. priročniki, zloženke),zagotovljene 

novinarske objave o projektu in objave na socialnih omrežjih (vsaj 50). 

 izvedenih vsaj 6 delavnic o veljavni področni zakonodaji in o materialnih in procesnih 

pravicah pripadnikov najbolj izpostavljenih skupin na področju varstva pred 

diskriminacijo v Sloveniji, 

 izvedene vsaj 4 delavnice o problematiki diskriminacije najbolj izpostavljenih skupin. 

Na javne dogodke in delavnice je potrebno vabiti tudi druge ključne deležnike.  

 

Sklop B: ozaveščanje in izobraževanje nevladnih organizacij o spodbujanju enakosti in 

preprečevanju diskriminacije invalidov. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

220.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Prijavitelj lahko v vlogi na javni razpis zaprosi za 100% sofinanciranje stroškov projekta, vendar le 

ob pogoju, da so stroški upravičeni do povračila in izpolnjujejo pogoje, navedene v 7. in 8. 

poglavju javnega razpisa. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ključni cilj javnega razpisa je izboljšati osveščenost in usposobljenost nevladnih organizacij o 

pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju in preprečevanju diskriminacije, ter o 

možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin v Sloveniji.  

 

Ciljne skupine javnega razpisa so: 

- nevladne organizacije. 

 

Prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo izpolnjevati spodaj navedene pogoje:  

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1084
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1084
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1. je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu 

določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja 

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

temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti (v kolikor ustanovitveni akt ali drug ustrezen temelji akt, iz 

katerega je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe in druga določila te točke o ustanovitvi, ni 

javno dostopen, je vlogi potrebno priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega 

temeljnega akta); 

 

2. opravlja dejavnost na področju preprečevanja diskriminacije in/ali dela z najbolj izpostavljenimi 

skupinami v Sloveniji, t.j. Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibki in invalidi (v kolikor 

dokument, iz katerega je razvidna dejavnost pravne osebe, ni javno dostopen, je vlogi potrebno 

priložiti kopijo dokumenta); 
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11..3311      JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ššttuuddiijjsskkee  oobbiisskkee  ddiijjaakkoovv  iinn  ššttuuddeennttoovv  vv  ttuujjiinnii  

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

 

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

Status: aktiven Datum objave: 9.8.2015 Rok prijave:  

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

 Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za 

prijavo, bodo zavržene. 

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

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

izobraževanja ali 

praktičnega usposabljanja.  

 

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

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

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

študijskega obiska. 

 

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

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

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

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

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

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

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

stroške ni upravičen. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

programa v Sloveniji. 

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

22..11    PPoovvrraaččiilloo  pprriissppeevvkkoovv  ddeellooddaajjaallcceemm  nnaa  oobbmmooččjjiihh  zz  vviissookkoo  

bbrreezzppoosseellnnoossttjjoo  

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave:  

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Predpisi omogočajo spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah: 

1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih – izvaja Finančna 

uprava RS (FURS), 

2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih – izvajamo na 

Zavodu RS za zaposlovanje. 

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

brezposelnost visoko narasla. 

 

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Povračilo lahko 

uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa. 

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo prispevkov 

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

povračilo prispevkov: 

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

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

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

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

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

brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin: 

 

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

2. je stara od 15 do 24 let ali 

3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega 

poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja 

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

pridobila prve redne plačane zaposlitve ali 

4. je starejša od 50 let ali 

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

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

zakonec je brezposeln ali 

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

med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v 

vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali 

7. je pripadnik etnične manjšine ali 

8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov. 

 

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

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

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

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

ukvarjate s tržno dejavnostjo, pri tem pa: 

 imate sedež na območju z visoko brezposelnostjo in tam dejansko 

opravljate dejavnost oziroma 

 imate stalno ali začasno prebivališče na območju z visoko brezposelnostjo 

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

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

Pri tem morate izpolnjevati še en pogoj: 

 da zaposlitev osebe iz ciljne skupine pri vas predstavlja neto povečanje 

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

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

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

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca lahko še naprej uveljavljate 

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

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

sprejeta decembra 2017. 

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

Kratek opis predmeta 

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

zaposlitve starejših brezposelnih. 

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

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 

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

prispevke. 

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov? 

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

 starejši od 55 let in 

 najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

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

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

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

vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju. 

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov? 

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

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

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

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov? 

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

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

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

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

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

mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Če nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov delodajalca, vam starejši 

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

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

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

kot brezposelni. 

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

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Delodajalci, ki: 

 v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi 

brezposelnimi – niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim 

niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov; 

 pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niste imeli 

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

 v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi 

brezposelnimi – ste redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za 

socialno varnost zaposlenih. 

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

 
Izdajatelj: Izvaja: DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove. 

 

Kolikšna je olajšava? 

Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI: 

 

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

 3. Za zaposlitev gluhe osebe: 

 

Več informacij: 

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

področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu. 

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

olajšavo za zaposlovanje invalidov. 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 50 % plače 

zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 50 % 

izplačane plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % plače 

zaposlene osebe  

 

POGOJ: če zaposlujete invalide po ZZRZI nad 

predpisano kvoto in njihova invalidnost ni 

posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 

pri vas kot delodajalcu 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

izplačane plače zaposlene osebe 

 

POGOJ: če zaposlujete invalide po 

ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova 

invalidnost ni posledica poškodbe pri delu 

ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane 

plače zaposlene osebe 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 

plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane 

plače zaposlene osebe 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 
 

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 

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

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

2. imajo 100-odstotno telesno okvaro ali 

3. so gluhe osebe.  

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 

Davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko uveljavljate: 

 zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 

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

 
Izdajatelj: Izvaja: DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave:  

Kratek opis predmeta 

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

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

v obliki znižanja vaše davčne osnove. 

Več informacij: 

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

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

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

olajšavo za zaposlovanje brezposelnih. 

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

zakona, ki omogočajo tudi davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih. 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
Kolikšna je olajšava? 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: 

 Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače 

zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove. 

 Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem 

letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. 

Zakon o dohodnini: 

 Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane 

plače zaposlene osebe (I. bruto). 

 Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem 

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

posameznem davčnem letu. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljate: 

 zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 

 zavezanci po Zakonu o dohodnini, 

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

podlagi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih. 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 

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

zaposlite brezposelno osebo iz ene od naslednjih skupin: 

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

našem Zavodu, 

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

našem Zavodu. 

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

bila že zaposlena pri vas ali pri vaši povezani osebi. 

 

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

 
Izdajatelj: Izvaja: ZPIZ 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

Od kdaj velja vračilo prispevkov? 

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

uporablja od 1. 7. 2013. 

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

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

Kako uveljavljate vračilo prispevkov? 

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

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

leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 

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

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

mogoče pridobiti iz uradnih evidenc Republike Slovenije. 

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

biti izplačano v 30-ih dneh po pravnomočnosti odločbe. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Kolikšno je vračilo prispevkov? 

Vračilo prispevkov delodajalca znaša: 

 50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in   

 30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve. 

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

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

izdaje odločbe o vračilu prispevkov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kdo lahko uveljavlja vračilo prispevkov? 

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

skrbijo za otroka do 3. leta starosti. 

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

ostati pri vas zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno. 

Za koga lahko uveljavljate vračilo prispevkov? 

Vračilo prispevkov delodajalca lahko uveljavljate za: 

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

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

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

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

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

Kdo so zaposleni? 

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

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

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

prejemajo plačo; 

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

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

poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače); 

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

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

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

 
Izdajatelj: Izvaja: ZPIZ, DURS 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

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

Kratek opis 

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

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

prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo ciljnim skupinam ukrepa. 

Spodbude za zaposlovanje v Pomurju 

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji za obdobje 2010-2019 se uporablja od 1. 

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

 davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih 

skupin ukrepa – izvaja Finančna uprava RS (FURS); 

 povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih 

skupin ukrepa – izvajamo na Zavodu za zaposlovanje.Kaj vam omogoča 

ukrep? 

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

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

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

neprekinjeno najmanj dve leti. 

Povračilo prispevkov uveljavljate za nazaj, in sicer: 

 v enkratnem znesku – po dveh letih zaposlitve osebe ali 

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

zaposlitve osebe. 

Kdaj uveljavljate povračilo? 

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

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

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

območni službi: Murska Sobota in Ptuj. 

Vlogo nam predložite za nazaj, in sicer: 

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

(povračilo v enkratnem znesku) oziroma 

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

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

najmanj dve leti. 

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

izgubite pravico do uveljavljanja povračila prispevkov delodajalca. 

Kako uveljavljate povračilo? 

Vlogo pripravite in predložite na predpisanem obrazcu Vloga za povračilo prispevkov, ki 

vsebuje tudi Izjavo o višini plačanih prispevkov. 

Obrazec Vloga za povračilo prispevkov (spremenjen: 26. 9. 2013, usklajen s spremembo 

Uredbe za zaposlovanje in investiranje v Pomurski regiji) 

Podrobnejše informacije glede povračila prispevkov dobite pri Iris Lojevec, skrbnici 

ukrepa v naši centralni službi, elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pomurje
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=0600
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=1100
http://www.ess.gov.si/_files/4706/Povracilo_Pomurje_Vloga_z_izjavo.doc
mailto:iris.lojevec@ess.gov.si
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Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate zavezanci, ki se ukvarjate s tržno dejavnostjo 

in imate sedež ali prebivališče v Pomurski regiji, za tiste dejavnosti, ki jih tam dejansko 

opravljate. Zaposlitev osebe iz ciljne skupine mora pri vas predstavljati novo, dodatno 

zaposlitev (razen objektivno upravičenih izjem). 

Kaj zajema Pomurska regija? 

Na območje Pomurja sodite delodajalci, ki imate svoj sedež oziroma stalno ali začasno 

prebivališče v eni od naslednjih občin: 

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

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

Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, 

Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej. 
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22..77    JJaavvnnii  ppoozziivv  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          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..99    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: https://www.cnvos.si/novice/1937/javni-poziv-za-oblikovanje-produktov-na-podrocju-

zagovornistva-in-novih-storitev-nvo/  

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. 

 

https://www.cnvos.si/novice/1937/javni-poziv-za-oblikovanje-produktov-na-podrocju-zagovornistva-in-novih-storitev-nvo/
https://www.cnvos.si/novice/1937/javni-poziv-za-oblikovanje-produktov-na-podrocju-zagovornistva-in-novih-storitev-nvo/
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22..1100        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 

prijavljeni najmanj eno leto. 

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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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..1111          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..1122        JJaavvnnii  ppoozziivv  rreecceennzzeennttoomm  tteehhnnoolloošškkoo  rraazzvvoojjnniihh  pprroojjeekkttoovv  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 24.4.2018 Rok prijave:  

 Poziv je odprt do njegovega preklica na spletni strani 

SPIRIT 

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

projektov  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

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

različnih področij, recenzentov tehnološko razvojnih projektov. 

 

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

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

morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov. 

 

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

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

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

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

naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje s SPIRIT. 

 

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

bo javno. Naslednja odpiranja se bodo izvajala po potrebi. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

samostojno. 

 
 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
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22..1133        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttaa  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

SSppooddbbuuddee  zzaa  zzaappoosslloovvaannjjee  oosseebb  iizz  pprrooggrraammaa  UUččnnee  ddeellaavvnniiccee  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 15.6.2018 Rok prijave:  

 27. 12. 2018 

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

zaposlovanje  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih 

oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve1 za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev, 

in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, 

vendar ne krajši od 36 ur ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti. 

 

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z 

vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, 

vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa 

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi 

projekta). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov za zaposlovanje oseb iz programa 

Učne delavnice za leti 2018 in 2019 znaša 3.080.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev 

brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V projekte v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice bo 

Zavod vključil brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, ki so zaključile 

praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice. 

Oseba mora pogoj ciljne skupine izpolnjevati ob podpisu zaposlitvenega načrta, sklenjenega pred 

oddajo ponudbe in ob zaposlitvi. 

 

Prijavitelji: 

 pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v 

Poslovni register Republike Slovenije. 

 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_23avgust2018_SLOsto.doc  60/62 

 

22..1144        JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  ddeelloovvnneeggaa  pprreeiizzkkuussaa  zzaa  

22001188//22001199  
 

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.8.2018 Rok prijave:  

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

dovoljeno. 

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

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

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

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

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

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

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

vključenih oseb. 

 

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

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek: 

 

 206 EUR za udeleženca ali  

 samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:  

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

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

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

predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu 

zaradi razlogov na svoji strani. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 

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

 

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

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

 v sodni register kot primarni register, 

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

matični zakonodaji registrirano dejavnost opravljajo le začasno 

In drugi pogoji iz razpisa. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2018-2019
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22..1155      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ttrržžnniihh  rraazziisskkaavv,,  mmeeddnnaarrooddnniihh  ffoorruummoovv  

iinn  cceerrttiiffiikkaattoovv  vv  lleettuu  22001188  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 9.8.2018 Rok prijave:  

 28. 9. 2018, do 13. ure 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-09-Javni-poziv-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-

mednarodnih-forumov-in-certifikatov-v-letu-2018  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope: 

 

1.SKLOP A - TRŽNE RAZISKAVE - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav. 

2.SKLOP B - MEDNARODNI FORUMI - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe 

MSP na mednarodnih forumih v tujini. 

3.SKLOP C - CERTIFIKATI - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri 

čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo: 

- certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave, 

- certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov, na podlagi 

mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in 

ETSI) in/ali sheme EMAS. 

 

Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak 

sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge, kot so 

navedene v III.1. točki te pozivne dokumentacije. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000,00 EUR 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Zaprošena višina zneska sofinanciranja v vlogi lahko znaša: 

 za sklop A od 3.000,00 EUR do 4.500,00 EUR, 

 za sklop B od 3.000,00 do 9.999,99 EUR 

 za sklop C od 3.000,00 EUR do 9.999,99 EUR. 

 

Intenzivnost pomoči in znesek sofinanciranja v okviru sklopa A - Tržne raziskave je do največ 70 

% upravičenih stroškov operacije, s tem da vrednost sofinanciranja ne sme biti višja od 4.500,00 

EUR. 

 

Intenzivnost sofinanciranja in znesek sofinanciranja v okviru sklopa B - Mednarodni forumi in 

sklopa C - Certifikati je do največ 70 % upravičenih stroškov operacije, s tem da vrednost 

sofinanciranja ne sme biti višja od 9.999,99 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z 

gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali 

samostojni podjetnik v skladu z ZGD-1. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-09-Javni-poziv-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-mednarodnih-forumov-in-certifikatov-v-letu-2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-09-Javni-poziv-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-mednarodnih-forumov-in-certifikatov-v-letu-2018
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22..1166      JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ssiisstteemmaattiiččnneeggaa  rraazzvvoojjaa  ppoosslloovvnnee  

ooddlliiččnnoossttii  ppooddjjeettiijj  vv  lleettiihh  22001188  iinn  22001199  ((JJPPPPOOSSOODDLL  22001188//1199))  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 21.8.2018 Rok prijave:  

 Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Za pravočasne 

štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT 

Slovenija do vključno 24. 9. 2018, do 13. ure. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-21-Javni-poziv-za-sofinanciranje-sistematicnega-

razvoja-poslovne-odlicnosti-podjetij-v-letih-2018-in-2019-JPPOSODL-2018-19  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM in s tem 

povezana usposabljanja. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva, znaša 

160.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 50 %. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Splošni pogoji za kandidiranje so: 

 

 Prijavitelj je organiziran kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v 

Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba (gospodarska družba kot jo 

opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, ŠT. 65/06 uradno 

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

samostojni podjetnik posameznik (samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-

1).  

 Ciljne skupine: mala, srednje velika in velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost 

z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM. 

 

Upravičene so tri skupine prijaviteljev: 

 

Podjetja, ki želijo sistematično pristopiti k doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega 

delovanja, nimajo pa še izkušenj z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM in nimajo 

izvedene še nobene samoocene zahtevnosti, vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda. 

Podjetja, ki so v zadnjih treh letih že začela z aktivnostmi na področju doseganja in trajnega 

ohranjanja ravni uspešnega delovanja in so v zadnih treh letih že izvedla po modelu EFQM vsaj 

eno samooceno zahtevnosti, vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda. 

Podjetja, ki že najmanj tri leta izvajajo aktivnosti na področju doseganja in trajnega ohranjanja 

ravni uspešnega delovanja po modelu EFQM in so v zadnjih 5 letih izvedla najmanj tri samoocene 

zahtevnosti vsaj po metodi EFQM matrike poslovne odličnosti. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-21-Javni-poziv-za-sofinanciranje-sistematicnega-razvoja-poslovne-odlicnosti-podjetij-v-letih-2018-in-2019-JPPOSODL-2018-19
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-21-Javni-poziv-za-sofinanciranje-sistematicnega-razvoja-poslovne-odlicnosti-podjetij-v-letih-2018-in-2019-JPPOSODL-2018-19

