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

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

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

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev predstavlja povzetek uradnih 

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

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

 

11..11  JJaavvnnii  rraazzppiiss  kkrreeddiittoovv  iinn  ggaarraanncciijj  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  

ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  SSaavviinnjjsskkee  rreeggiijjee  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 18.9.2015 Rok prijave: 

- Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 

do 15.5.2018. 

Vir objave: http://www.rasr.si/si/razpisi  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Savinjske regije za bančne kredite, ki jih 

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami. 

 

Cilj javnega razpisa - Regijske garancijske sheme so: 

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

zahtev za zavarovanje kreditov, idr.. 

-      pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, 

-      povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, 

-      zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 

-      vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva. 

 

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

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

Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, 

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

Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, 

Vransko, Zreče, Žalec. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Savinjske regije znaša 1.400.000 EUR in je razpisan na podlagi 

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

700.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, 

Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 

EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR 

v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-

311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) oziroma po Zakonu o zadrugah 

(Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega 

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

predhodnim določbam tega odstavka. 

 

http://www.rasr.si/si/razpisi
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11..22  JJaavvnnii  rraazzppiiss  kkrreeddiittoovv  iinn  ggaarraanncciijj  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  

ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  rreeggiijjii  JJVV  SSlloovveenniijjaa  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 18.9.2015 Rok prijave: 

- Rok za prijavo je odprt od 18.9.2015 od 8. ure 

dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje 

do 4.4.2018 do 14. ure. 

Vir objave: http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/679/-Javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-

v-okviru-regijske-garancijske-s.aspx  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

Razvojni center Novo mesto d.o.o. razpisuje v sodelovanju z bankami. 

 

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

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

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa 

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

kreditov, idr. 

 

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

JV Slovenija (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: 

Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-

Trebelno, MO Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, 

Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, in Žužemberk. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS JVSLO znaša 1.400.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne 

finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 700.000 

EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, 

vendar največ 20% kredita na osnovi garancije po tem razpisu. 

Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € 

oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 € v 

kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-

311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) oziroma po Zakonu o zadrugah 

(Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega 

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

predhodnim določbam tega odstavka. 

 

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/679/-Javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-regijske-garancijske-s.aspx
http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/679/-Javni-razpis-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-regijske-garancijske-s.aspx
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11..33    JJaavvnnii  rraazzppiiss  kkrreeddiittoovv  iinn  ggaarraanncciijj  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  

ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggrraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  GGoorreennjjsskkii  rreeggiijjii  

 

 
Izdajatelj: Regionalna razvojna agencija BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj 

Status: aktiven Datum objave: 18.9.2015 Rok prijave: 

- Rok za prijavo je odprt od 9.10.2015 dalje do 

porabe sredstev oziroma najpozneje do 

16.5.2018 

Vir objave: http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=1561  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisni dokumentaciji opredeljenimi bankami. 

 

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

podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa 

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

kreditov idr. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.200.000 EUR in je razpisan na podlagi 

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

600.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-

I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni 

list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja 

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

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

območju občin statistične regije Gorenjska. Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, 

Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, 

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

 

http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=1561
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11..44  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliimm  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiimm  

ppooddjjeettjjeemm  vv  rreeggiijjii  PPoossaavvjjee  zz  ggaarraanncciijjaammii  RRGGSS  PPoossaavvjjee  

 

 
Izdajatelj: RRA Posavje 

Status: aktiven Datum objave: 30.10.2015 Rok prijave: 

- do porabe sredstev oz. do datuma zaprtja 

razpisa, ki je 15.6.2018. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje (v 

nadaljevanju RGS Posavje) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami NLB 

d.d., Banko Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d.. Izvajalec sheme je Regionalna razvojna agencija 

Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško. 

 

Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, 

vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in 

srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za 

zavarovanje kreditov na območju regije Posavje. 

 

Krediti z garancijo RGS Posavje se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od dneva objave 

javnega razpisa v Uradnem listu RS št. 81 z dne 30.10.2015  do 15.10.2018. Strošek nastane s 

sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja. Garancije RGS Posavje se izdajo najkasneje do 15.7.2018. 

Črpanje mora upravičenec izvesti najkasneje v roku treh (3) mesecev od sklenitve pogodbe oziroma do 

15.10.2015. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega (1) leta od datuma sklepa o odobritvi 

garancije, najkasneje do 15.7.2019. 

 

Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. 

 

Krediti z garancijami se dodeljujejo za sledeče namene: 

a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezane z: 

- vzpostavitvijo nove poslovne enote, 

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 

- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem 

območju prej ni proizvajala ali 

- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.  

b) za obratna sredstva v povezavi z investicijo. 

 

Projekt mora biti vnaprej časovno opredeljen z začetkom in zaključkom projekta. Projekt se mora 

izvajati na lokaciji opredeljeni v eni izmed občin regije Posavje 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial je 1.600.000,00 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge 

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

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

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Državna pomoč se po tem razpisu dodeljuje po shemi »de minimis« s št. priglasitve:  M001-5940117-

2014. 

 

Za kredite bo lahko RGS Posavje dodeljevala garancije v višini do 50% glavnice kredita vključno s 

pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancija ne sme 

presegati 75.000,00 EUR. Najvišji znesek vseh izdanih odprtih garancij na posameznega upravičenca 

je 120.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo 

• mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču,  

• samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oz. fizične osebe, ki opravljajo 

dejavnost vpisano v drug ustrezen register, 

• zadruge,  

https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-2.html
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ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge 

registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah.  

 

Vlagatelji morajo biti člani RGS Posavje ter opravljati dejavnost na območju občin Bistrica ob Sotli, 

Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. 
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11..55  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliihh  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiihh  

ppooddjjeettiijj  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  GGoorriišškkii  rreeggiijjii  

 

Izdajatelj: Razvojna agencija ROD Ajdovščina 

Status: aktiven Datum objave: 27.11.2015 Rok prijave: do porabe sredstev oziroma 

najpozneje do 16.5.2018 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: 

 

 
 

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

izračuna EOM glede na višino in ročnost kredita in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v 

prilogi razpisne dokumentacije – Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške regije. 

 

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

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

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

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

zavarovanje kreditov idr. 

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za: 

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z: 

- vzpostavitvijo nove poslovne enote, 

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 

- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem 

območju prej ni proizvajala ali 

- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, 

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije znaša 1.600.000,00 EUR in je razpisan na podlagi 

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

višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z 

garancijami je 3.200.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR. Vlaganja v obratna sredstva lahko 

znašajo največ 20 % odobrenega kredita in morajo biti povezana z investicijo. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

statistične regije Goriška (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje 

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

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

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

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

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

(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 

33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) 

ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Za 

opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 

17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV. 

http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146
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11..66    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. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od 

objave razpisa naprej. 

Naslednji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na spletni 

strani programa www.si-at.eu vsaj dva meseca pred postavljenim 

rokom 

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..77  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. Projektne vloge se lahko predložijo  

neprekinjeno od objave javnega razpisa. 

Tretji rok za oddajo projektnih vlog bo v začetku leta 2017. 

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.; 

http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
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- Podjetja v državni lasti; 

- 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..88  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  zzaa  mmiikkrroo,,  

mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  

OObbaallnnoo  kkrraašškkii  rreeggiijjii  

 

 

Izdajatelj: Regionalni razvojni center Koper 

Status: aktiven Datum objave: 21.12.2015 Rok prijave:  

 16.5.2018 oz. do porabe sredstev 

Vir objave: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji za bančne kredite, 

ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami. 

 

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

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

stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, 

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

zahtev za zavarovanje kreditov idr. 

 

Obrestna mera: 

 

- Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,48 % 

- Banka Sparkasse d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,40 % 

- Abanka d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,42 % 

- Delavska hranilnica d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 1,95 % 

 

Odplačilna doba kredita: doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16.7. 

2025, moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.200.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 

33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) 

ali po Zakonu o zadru¬gah (Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna 

podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list 

RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.  

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekte na območju občin 

statistične regije Obalno kraška. Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Ankaran, 

Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna občina Koper, 

Občina Piran in Občina Sežana. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf
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11..99  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliimm  iinn  ssrreeddnnjjee  

vveelliikkiimm  ppooddjjeettjjeemm  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  PPrriimmoorrsskkoo--

nnoottrraannjjsskkii  rreeggiijjii  

 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 21.12.2015 Rok prijave:  

Razpis je odprt do 16.6.2018 oziroma do porabe sredstev. 

Vir objave: http://www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-garancijska-shema-primorsko-

notranjske-regije/javni-razpisi  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami. 

 

Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 

dejavnosti upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje 

dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov 

in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju Primorsko-notranjske regije. 

 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupen garancijski potencial je 1.600.000 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne  finančne vloge 

Slovenskega regionalnega razvojnega sklada v višini 800.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 

4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo: 

– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču,  

– samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register,  

– zadruge, ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v Primorsko-notranjski regiji in 

so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o 

zadrugah. Vlagatelji morajo opravljati dejavnost na območju občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, 

Cerknica, Bloke in Loška dolina. 

 

http://www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-garancijska-shema-primorsko-notranjske-regije/javni-razpisi
http://www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-garancijska-shema-primorsko-notranjske-regije/javni-razpisi
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11..1100  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  pprrooggrraamm  FFuullbbrriigghhtt  zzaa  lleettoo  22001177  ((220099..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 24.12.2015 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28.9.2018 

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

2017-209-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet 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: 

200.000,00 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 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 

1.050,00 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-2017-209-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2017-209-jr/
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11..1111  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  ddrržžaavvlljjaannoovv  UUkkrraajjiinnee  vv  SSlloovveenniijjii  nnaa  

ppooddllaaggii  rraazzvvoojjnniihh  ddooggoovvoorroovv  vv  lleettuu  22001155  ((119966..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 17.12.2015 Rok prijave:  

 Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave 

in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do 

porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to 

nastopi prej. 

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

ukrajine-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-let-1/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

področja ekonomije ali prava na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji 

največ trem vlagateljem, državljanom Ukrajine, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se 

dodeli: 

• 3 štipendije za magistrski študij ali 

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

• 2 štipendiji za doktorski študij.   

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

100.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se dodeli za: 

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

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Štipendije so namenjene državljanom Ukrajine za podiplomski študij v Sloveniji. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-ukrajine-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-let-1/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-ukrajine-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-let-1/
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11..1122  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  ssrreeddnnjjee  

vveelliikkaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmeevv  PPoommuurrjjuu  
 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja 

Status: aktiven Datum objave: 1.4.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev, najkasneje do 19.4.2018 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

bančne  kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne 

dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje. 

 

Razpis  je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje 

(v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Apače, Beltinci, 

Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, 

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

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

Veržej. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih sredstev na upravičenem območju je 1.200.000 EUR. Predviden multiplikator je 

4. Skupen garancijski potencial  RGS Pomurje znaša 2.400.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, 

 garancija znaša največ 50% odobrenega kredita,  

 najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega upravičenca je 120.000 EUR, 

 doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 19.03.2025, 

 moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita, 

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

oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in vlagatelja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

(Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-1-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 

33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-

311/11-16 in 82/2013) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju : 

upravičeni vlagateljii). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega 

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

predhodnim določbam  tega odstavka. 

 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo
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11..1133    JJaavvnnii  rraazzppiiss  ggaarraanncciijj  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  mmiikkrroo,,  mmaalliimm  iinn  ssrreeddnnjjee  

vveelliikkiimm  ppooddjjeettjjeemm  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  

OOssrreeddnnjjeesslloovveennsskkii  rreeggiijjii  
 

Izdajatelj: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Status: aktiven Datum objave: 8.4.2016 Rok prijave:  

 od dneva objave do porabe sredstev oziroma najpozneje do 

15.5.2018. 

Vir objave: http://www.rralur.si/sl/projekti/javni-razpis-za-dodeljevanje-garanciji-za-ban-ne-kredite-v-

osrednjeslovenski-regiji  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji za bančne 

kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami. 

 

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

dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Osrednjeslovenski regiji, 

zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega 

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

zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. 

 

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

regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, 

Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna 

Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, 

Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.200.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Iz garancijskega sklada v katerem je 600.000 EUR se bodo izdajale garancije v višini 50 % 

vrednosti kredita, preostalo polovico kredita pa zavaruje banka po svojih pogojih. Najvišji znesek 

kredita je lahko do 150.000 EUR, najvišji znesek odprtih garanciji na upravičenca pa do 120.000 

EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

po Zakonu o zadrugah, oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen 

register. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila 

po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka. 

 

http://www.rralur.si/sl/projekti/javni-razpis-za-dodeljevanje-garanciji-za-ban-ne-kredite-v-osrednjeslovenski-regiji
http://www.rralur.si/sl/projekti/javni-razpis-za-dodeljevanje-garanciji-za-ban-ne-kredite-v-osrednjeslovenski-regiji
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11..1144    JJRR  zzaa  uukkrreepp  88..44  DDeellaa  zzaa  ooddpprraavvoo  šškkooddee  iinn  oobbnnoovvoo  ggoozzddaa  

 

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 1.7.2016 Rok prijave:  

 Odprti razpis 

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

=1273  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

 

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

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

obnovo gozda, ki so: 

– nega obnovljenih površin; 

– nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov; 

– obnova s sadnjo; 

– zaščita mladja na obnovljenih površinah; 

– priprava površin za obnovo gozda; 

– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in 

– vzpostavljanje gozdne higiene.  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000 € 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

 
 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
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11..1155  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ŠŠttiippeennddiirraannjjee  ssooddeelloovvaannjjaa  mmllaaddiihh  rraazziisskkoovvaallnniihh  sskkuuppiinn  

iinn  ppoossaammeezznniikkoovv  nnaa  tteekkmmoovvaannjjiihh  vv  ttuujjiinnii  zzaa  lleettoo  22001166  ((221199..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 28.10.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oz. 31.10.2017 

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

mladih-raziskovalnih-skupin-in-posameznikov-na-tekmovanjih-v-tujini-za-le-2/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za sodelovanje raziskovalnih skupin in 

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

tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2016 in 30. 9. 2017. 

 

Med upravičene stroške za udeležbo na tekmovanju v tujini štejejo potni stroški, stroški bivanja, 

kotizacij ali prijavnin, ki jih zaračuna organizator tekmovanja v tujini ter vsi ostali stroški, 

neposredno povezani z mobilnostjo tekmovalcev oziroma mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje tega 

javnega razpisa, iz Slovenije na konkretno tekmovanje v tujini in katerih obstoj in plačilo lahko 

prejemnik sredstev ustrezno izkaže. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

200.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer: 

- javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki 

Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe, 

- raziskovalne ustanove, 

- strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendiranje-sodelovanja-mladih-raziskovalnih-skupin-in-posameznikov-na-tekmovanjih-v-tujini-za-le-2/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendiranje-sodelovanja-mladih-raziskovalnih-skupin-in-posameznikov-na-tekmovanjih-v-tujini-za-le-2/
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11..1166  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnee  kkrreeddiittee  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  zz  

ooddoobbrreenniimmii  eevvrrooppsskkiimmii  aallii  nnaacciioonnaallnniimmii  ssrreeddssttvvii  zz  ggaarraanncciijjaammii  

GGaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  PPoossaavvjjaa    

 

Izdajatelj: Regionalna razvojna agencija Posavje 

Status: aktiven Datum objave: 4.11.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana 

sredstva iz 1. točke oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 

30.11.2017. 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije 

Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), 

ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za pred-

financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi za leto 2016 in 2017 (v 

nadaljevanju javni razpis) upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna 

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

podpisano pogodbo o sofinanciranju. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina razpisanih sredstev je 1.316.821,70 EUR. Po posameznih občinah višina razpisanih 

sredstev znaša: 

Občina                                      razpisana sredstva 

Bistrica ob Sotli                        6.000,00 EUR 

Brežice                                  197.642,04 EUR 

Kostanjevica na Krki            103.712,82 EUR 

Krško                                    729.762,15 EUR 

Radeče                                      9.000,00 EUR 

Sevnica                                 270.704,69 EUR 

Skupaj:                              1.316.821,70 EUR. 

 

Kreditni pogoji : 

 minimalna višina bančnega kredita: 5.000,00 EUR, 

 maksimalna višina bančnega kredita: 60.000 EUR, 

 letna obrestna mera za kredit znaša pri banki: 

o NLB d.d.: 6M EURIBOR + 1,90 % 

o Delavska hranilnica d.d.: 6M EURIBOR + 1,95 %. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Vlagatelj lahko za projekt s strani banke po tem javnem razpisu pridobi kredit v skupni višini do 

100% pogodbene vrednosti odobrenih evropskih ali nacionalnih sredstev vlagatelju, vendar največ 

60.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji in upravičenci do garancije za ugodne bančne kredite so: 

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

 raziskovalne in razvojne ustanove, 

 ustanove za izobraževanje in usposabljanje, 

 ustanove zdravstvenega varstva, 

 ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, 

2. fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za 

opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register, 

3. nevladne organizacije, kot so: 

 združenja, 

 fundacije, 

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

 društva, 

4. zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih, 

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

https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html
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6. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država 

ali občina delež v lastništvu vlagatelja, 

7. zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah, 

8. mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
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11..1177  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprriillaaggoojjeenniihh  rraazziisskkoovvaallnniihh  pprroojjeekkttoovv  vv  

ookkvviirruu  kkoommpplleemmeennttaarrnnee  sshheemmee  zzaa  pprriijjaavvee  nnaa  rraazzppiissee  EEvvrrooppsskkeeggaa  

rraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssvveettaa  ((EERRCC))  

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 7.11.2016 Rok prijave:  

 do preklica oz. do objave novega javnega razpisa 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela prilagojenega raziskovalnega projekta. 

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

prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta – ERC 

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

Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo glavnih ciljev 

mednarodnega projekta. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

agencije. 

 

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


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1188  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  ddrržžaavvlljjaannoovv  GGrruuzziijjee  vv  SSlloovveenniijjii  nnaa  ppooddllaaggii  

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

 

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

Status: aktiven Datum objave: 24.11.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to 

nastopi prej.   

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

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, 

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

•    3 štipendije za magistrski študij ali 

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

•    2 štipendiji za doktorski študij.   

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

100.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se dodeli za: 

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

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

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

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

celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja; 

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

Gruzije; in drugi pogoji javnega razpisa. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-gruzije-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-letu/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-gruzije-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-letu/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1199  JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ppooddiipplloommsskkii  ššttuuddiijj  ddrržžaavvlljjaannoovv  ZZaahhooddnneeggaa  

BBaallkkaannaa  vv  SSlloovveenniijjii  zzaa  lleettoo  22001177  ((222266..  JJRR))  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 1.12.2016 Rok prijave:  

 6.10.2017.   

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

drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2017-226-j/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

področja naravoslovja, tehnike ali medicine. 

Štipendija se dodeli za: 

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

in 

 življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR letno. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

400.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2017-226-j/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2017-226-j/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2200    JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»DDOOPPOOLLNNJJEEVVAANNJJEE  SSMMEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAA--  FFaazzaa  11««  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 9.12.2016 Rok prijave:  

 15.5.2018 in  

 15.5.2019. 

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

INSTRUMENTA---Faza-1  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

prišla v izbor za sofinanciranje. 

 

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

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

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

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

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

netehnoloških inovacij na trg. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.050.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

sredstev. 

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

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

35.000 €. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

javni razpis prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj). 

Ostali pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2016/801/JR_SME_Instrument_Faza_1_2016.pdf


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2211  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  ššttuuddiijjsskkeeggaa  oozziirroommaa  zznnaannssttvveenneeggaa  oobbiisskkaa  

ššttuuddeennttoovv  vv  ttuujjiinnii  ((221188..  JJRR))  

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 19.12.2016 Rok prijave:  

 30.8.2017 

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

oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-218-javni-razpis/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma financiranje najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih 

tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov, vpisanih na visokošolske zavode v 

Republiki Sloveniji, in sicer: 

 A. dodiplomskih in magistrskih študentov, 

 B. doktorskih študentov. 

Javni razpis je objavljen z odprtim rokom za vložitev vlog in prične teči na dan objave javnega 

razpisa na spletni strani sklada in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 8. 2017. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev javnega razpisa znaša največ do 160.000,00 EUR, pri čemer se do konca 

koledarskega leta 2016 podeli največ 50.000,00 EUR, do konca koledarskega leta 2017 pa največ 

110.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer: 

 za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in 

 za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vsak vlagatelj mora izpolnjevati sledeče pogoje: 

- bo izvedel obisk v neprekinjenem trajanju od 3 do 10 tednov z začetkom v koledarskem 

letu 2016 vendar najkasneje do 30. 9. 2017 pri katerem od slovenskih profesorjev in na 

izobraževalni ustanovi, navedenih na seznamu slovenskih profesorjev oziroma pri 

slovenskih profesorjih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na ta seznam kot določa 3. 

točka tega javnega razpisa in bo predložil tudi vso zahtevano dokumentacijo za uvrstitev 

slovenskega profesorja na ta seznam; 

- bo celoten čas trajanja obiska vpisan na dodiplomski, magistrski ali doktorski študij na 

javno veljavnem visokošolskem zavodu v RS, 

- aktivnosti, opravljene v okviru obiska, mu bo visokošolski zavod, na katerega je v RS 

vpisan, vrednotil kot del obveznosti izobraževalnega programa, 

- za ta obisk ni upravičen do sredstev iz drugih virov v RS ali v tujini, 

- mu še niso bila dodeljena sredstva po tem javnem razpisu. 

 

- je državljan RS s prebivališčem v RS oziroma ima katerega od statusov, opredeljenih v 

12. členu ZŠtip-1; 

- se je na študij, v okviru katerega se bo udeležil obiska, prvič vpisal pred dopolnjenim 27. 

letom starosti, 

- ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v 

evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske 

družbe ali direktor zasebnega zavoda. 

Vlagatelj pod točko B mora poleg pogojev iz prvega odstavka te točke razpisa izpolnjevati še 

naslednji pogoj: 

- je državljan RS oziroma ima katerega od statusov, opredeljenih v drugem odstavku 18. 

člena SPP. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-218-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-218-javni-razpis/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2222  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  ššttuuddiijjsskkee  oobbiisskkee  ddiijjaakkoovv  iinn  ššttuuddeennttoovv  vv  ttuujjiinnii  zzaa  lleettoo  22001166  

((222288..  JJRR))  

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 21.12.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.9.2017 

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/  

 

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. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski 

obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov 

študijskega obiska.  

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

po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske 

obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

250.000 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. 2016 dalje, pri 

čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. 

 

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/
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/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2233    JJaavvnnii  rraazzppiiss::  MMiikkrrookkrreeddiittii  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  RReeppuubblliikkii  

SSlloovveenniijjii  ((PP77RR  22001166))  

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 21.12.2016 Rok prijave:  

 01.07.2017 

 01.09.2017 in 01.10.2017. 

Vir objave: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikrokredite za mikro, mala in srednje velika 

podjetja na problemskih območjih: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in 

Trbovlje. 

Kredit se črpa namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«. 

 

Za prijavne roke 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017 in 01.05.2017 je obdobje upravičenosti 

nastanka stroškov od 01.12.2016 do 05.07.2017. 

Za prijavne roke 01.06.2017, 01.07.2017, 01.09.2017 in 01.10.2017 je obdobje upravičenosti 

nastanka stroškov od 01.04.2017 do 05.12.2017. 

 

Za vloge oddane na prijavne roke od 01.02.2017 do vključno 01.05.2017, mora podjetje: 

 imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2015 z oceno vsaj SB8, 

 imeti v obdobju od leta 2016 do 2018 predvideno poslovanje z dobičkom, 

 imeti v obdobju od leta 2016 do 2018 realno načrtovan pozitivni denarni tok, 

Za vloge oddane na prijavne roke od 01.06.2017 do vključno 01.10.2017, mora podjetje: 

 imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB8, 

 imeti v obdobju od leta 2017 do 2019 predvideno poslovanje z dobičkom, 

 imeti v obdobju od leta 2017 do 2019 realno načrtovan pozitivni denarni tok. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

12.000.000,00 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 je 1,1 %. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava 

pogodbena obrestna mera, je mesečno. 

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

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

zapadlostjo roka za črpanje kredita. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Do mikrokredita so upravičeni MSP:  

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

mesecev,  

– ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,  

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

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

socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.  

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

razpisni dokumentaciji opredeljenih problemskih območij v Republiki Sloveniji. 

 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2244    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/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2255  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  ttuujjiihh  ddrržžaavvlljjaannoovv  vv  SSlloovveenniijjii  ((221166..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 22.12.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oziroma podelitve največ 6 štipendij, 

če to nastopi prej, vendar najkasneje do 15.7.2017. 

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

drzavljanov-v-sloveniji-216-jr/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev največ 6 štipendij Ad futura za izobraževanje državljanom 

Indije, za doktorski študij na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, in 

sicer za izobraževalne programe, ki se uvršajo v naslednje kategorije klasifikacije Klasius P:  

4. Naravoslovje, matematika in računalništvo ali 

5. Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

300.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se dodeli za: 

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

 življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Štipendije so namenjene državljanom Indije za doktorski študij v Sloveniji. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-tujih-drzavljanov-v-sloveniji-216-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-tujih-drzavljanov-v-sloveniji-216-jr/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2266  ŠŠttiippeennddiijjee  zzaa  ssrreeddnnjjeeššoollsskkoo  tteehhnniišškkoo  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  ddrržžaavvlljjaannoovv  

ZZaahhooddnneeggaa  BBaallkkaannaa  vv  SSlloovveenniijjii  zzaa  lleettoo  22001177  ((222277..  JJRR))  

 

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 22.12.2016 Rok prijave:  

 do porabe sredstev oziroma podelitve največ 6 štipendij, 

če to nastopi prej, vendar najkasneje do 15.7.2017. 

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

tehnisko-izobrazevanje-drzavljanov-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-2/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

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

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

je priloga 1 227. javnega razpisa (v nadaljevanju: Politika štipendiranja). Sredstva bodo podeljena 

od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program v šolskem letu 2017/2018, dalje do zaključka 

izobraževanja po tem programu. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

150.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Štipendija se podeli za: 

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

 šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino po tem javnem razpisu znaša 100 

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za štipendiranje 

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

gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-srednjesolsko-tehnisko-izobrazevanje-drzavljanov-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-2/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-srednjesolsko-tehnisko-izobrazevanje-drzavljanov-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-2/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2277        UU..SS..  EEmmbbaassssyy  SSlloovveenniiaa  CCuullttuurraall  GGrraannttss  PPrrooggrraamm    

 

Izdajatelj: U.S. Embassy Slovenia  

Status: aktiven Datum objave: 16.1.2017 Rok prijave:  

 1.8.2017 - for projects beginning in October, November 

or December of the same year, or in January, February, 

March or April of the following year. 

Vir objave: https://slovenia.usembassy.gov/cultural_grants.html  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

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

Slovenia and the United States.  

 

Each year, the Public Affairs Section devotes a certain amount of funding towards encouraging and 

promoting cultural and artistic cooperation, collaboration and exchange between the United States 

and Slovenia.  This allows us to conduct, on a bi-annual basis, a competition for cultural grants 

funding.  Funding for cultural grants is decided through a competitive application process, and each 

proposal is voted on by an Embassy committee.   Please understand that we receive many more 

good proposals than our resources allow us to fund, which means that simply submitting a good 

proposal does not guarantee that the Embassy can fund your project.   Additionally, since this is a 

competition, in the interest of a fair and impartial process, the Embassy is unable to give 

personalized assistance or advice to individual applicants and/or applying organizations.  However, 

we have put together some of our most frequently asked questions in Section III below, to assist 

applicants in putting together their proposals.  Any award is subject to the availability of funds.  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

The Public Affairs Office of the U.S. Embassy provides grants to American or Slovene groups and 

individuals for the promotion of the American culture abroad. These are governed by general 

eligibility guidelines and criteria outlined below, which supersede all previous ones. 

Applications will be accepted from professional artists and professionals in the cultural field who 

are American or Slovene citizens or residents and from not-for-profit arts or cultural organizations 

or institutions registered in the United States of America or in Slovenia. Special consideration in 

regards to this last requirement may be given to applications from younger American artists. 

 

https://slovenia.usembassy.gov/cultural_grants.html


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2288  CCaallll  22001177  ffoorr  TTrraannssnnaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  PPrrooppoossaallss  SSuuppppoorrttiinngg  tthhee  ttooppiiccss  

ooff  QQuuaannttuumm  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccttaaiioonn  SScciieenncceess  aanndd  

TTeecchhnnoollooggiieess  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Status: aktiven Datum objave: 13.01.2017 Rok prijave:  

 Rok za oddajo mednarodnih prijav: 30.06.2017 do 17.00 

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

_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1503  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega 

transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte QUANTERA Call 2017 for 

Transnational Research Proposals Supporting the topics of Quantum Information and 

Communication Sciences and Technologies (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v 

skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je 

pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.   

 

Partnerji v razpisu:  Poljska, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Francija, 

Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Nizozemska, Norveška, Poljska, 

Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska.  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina nacionalnih sredstev: Vrednost slovenskega dela mednarodnega projekta lahko znaša največ 

do 300.000 EUR za celotno trajanje projekta (največ 100.000 EUR letno).  
Financirana 1-2 projekta. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani 

razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni 

v nacionalnem aneksu, (str. 50/51 v dokumentu »JTC 2017 - Call text«)  

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in 

standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) in višino sofinanciranja 

slovenskih partnerjev v razpisu. 

 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1503
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1503


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2299    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzppllaaččiilloo  eennkkrraattnneeggaa  ffiinnaannččnneeggaa  pprriissppeevvkkaa  kk  ssttrroošškkoomm  

pprriipprraavvee  iinn  pprriijjaavvee  pprroojjeekkttoovv  ookkvviirrnneeggaa  pprrooggrraammaa  zzaa  rraazziisskkaavvee  iinn  

iinnoovvaacciijjee  EEUU,,  OObbzzoorrjjaa  22002200  

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 18.01.2017 Rok prijave:  

 Prijave, ki se nanašajo na recenzije prejete v času od 

1.12.2016 do zadnjega dne pred dnem objave tega 

razpisa v Uradnem listu RS, se štejejo za pravočasne, če 

v glavno pisarno agencije prispejo v 45 dneh od dneva 

objave razpisa. 

Vir objave: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/17/razpis-obzorje-2020.asp  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov 

slovenskim RO, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, 

Obzorja 2020 (H2020 oziroma Horizon 2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska 

komisija objavi na svojih spletnih straneh. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

500.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni 

finančni prispevek v znesku:  

•2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v 

mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav);  

•1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča 

organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavila projekt samostojno, če razpis to predvideva. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na 

javni razpis vpisane v Evidenco RO, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z 

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

 

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/17/razpis-obzorje-2020.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3300  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelliitteevv  ššttiippeennddiijj  zzaa  ddeeffiicciittaarrnnee  ppookklliiccee  zzaa  ššoollsskkoo  lleettoo  

22001177//22001188  ((223300..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 26.01.2017 Rok prijave:  

 20.9.2017 

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

stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2017/2018 do izteka izobraževalnega 

programa. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.600.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov  ter izpolnjevati 

druge razpisne pogoje. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3311      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnaa  rraazzvvoojjnnaa  ppoossoojjiillaa  zzaaččeettnniimm  ppooddjjeettnniišškkiimm  

pprroojjeekkttoomm  nnaa  pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  ––  BBPP  

 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 3.2.2017 Rok prijave:  

 1.7.2017 ter  

 1.9.2017 

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

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1101  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim 

podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji 

(problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin 

Hrastnik, Radeče,Trbovlje.  
Upravičena problemska območja po tem razpisu so: 

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

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

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

• območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje, 

• območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, 

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

Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, 

Stran 2 od 11 

Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, 

Turnišče, Velika Polana in Veržej). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

10.000.000,00 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko 

brezposelnostjo je sledeča: 

Problemsko območje                        Višina posojil 

Maribor s širšo okolico                      3.510.000,00 EUR 

Pokolpje                                             2.160.000,00 EUR 

Hrastnik, Radeče, Trbovlje                1.620.000,00 EUR 

Pomurje                                              2.710.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji in upravičenci do posojil so lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so 

registrirana kot:  

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

gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.),  

– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2).  

Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju 

opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali 

podružnice). 

 

 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1101


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3322  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uuggooddnnaa  ppoossoojjiillaa  ppooddjjeettnniišškkiimm  pprroojjeekkttoomm  iinn  pprroojjeekkttoomm  

nnaa  ppooddrrooččjjuu  oobbddeellaavvee  iinn  pprreeddeellaavvee  lleessaa  vv  lleettuu  22001177  ––  BB//BBLL  

 

Izdajatelj: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 3.2.2017 Rok prijave:  

 3. rok: 11.6.2017,  

 4.  zadnji rok: 31.8.2017 

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

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1102 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave 

lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: 

B - podjetniški projekti,  

BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa. 

 

Vlagatelj, ki je črpal posojilo mora s projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne 

učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, 

uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano 

vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih 

delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati sledeča kvantitativna merila: 

• za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za najmanj 1 zaposlenega, v kolikor 5% 

predstavlja manj kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob bistvenem povečanju 

konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa, 

• ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega donosa od poslovanja in 3 % povečanje 

dodane vrednosti na zaposlenega. 
 

Obrestna mera :  

a) za namen B: 

- obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 

1,00%  

- obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM + pribitek od 0,60% do 0,80% 

letno; 

 

b) za namen BL: 

- obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 

0,80% 

- obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM + pribitek od 0,10% do 0,50% 

letno. 

 

 V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00%. 

• skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem do 3 leta) in ne more 

biti daljša od ekonomske dobe projekta. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpoložljivih posojil je 5.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini  do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) 

in pri posojilu z elementi državnih pomoči (SKLOP 1) do najvišjega dovoljenega odstotka državne 

pomoči, vendar največ 1.000.000,00 EUR in ne manj kot 15.000,00 EUR oz. vlagatelj, ustanovljen: 

 

Datum vpisa vlagatelja v sodni register Maksimalna višina posojila v EUR 

po 1. 7. 2016                                                  75.000,00 

po 1. 1. 2015                                                150.000,00  

pred 1. 1 .2015                                             1.000.000,00 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 
so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer; 

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


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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upravičenci: 
• gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po 

Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),  

• zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Ur.l.RS, št. 97/09 - UPB2, v nadaljevanju: 

ZZad). 

 



SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3333  JJaavvnnii  rraazzppiiss  GGaarraanncciijjee  SSkkllaaddaa  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  ss  ssuubbvveenncciijjoo  oobbrreessttnnee  

mmeerree  ((PP11  pplluuss  22001177))    

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 20.2.2017 Rok prijave:  

 15.6.,  

 1.7., 15.7.,  

 15.8.,  

 1. 9., 15.9.,  

 1.10., 15.10.2017 

Vir objave: http://www.podjetniskisklad.si/images/razpisi/2017/P1plus2017/JVP1plus2017.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 Vipa d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova 

Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., 

Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. 

Ljubljana. 

 

Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, 

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

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

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

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

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

razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.  

 

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

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

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

želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

92 mio EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizi¬rane 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. 

 

http://www.podjetniskisklad.si/images/razpisi/2017/P1plus2017/JVP1plus2017.pdf


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3344    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  aakkttiivvnnee  uuddeelleežžbbee  ppooddjjeettiijj  nnaa  

mmeeddnnaarrooddnniihh  ppoosslloovvnniihh  ddooggooddkkiihh  vv  ttuujjiinnii  vv  lleettuu  22001177    

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 27.2.2017 Rok prijave:  

 drugo odpiranje 12.6.2017 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-27-Javni-razpis-za-sofinanciranje-aktivne-udelezbe-

podjetij-na-mednarodnih-poslovnih-dogodkih-v-tujini-v-letu-2017  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na 

mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. 

 

Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s 

področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni 

dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti 

razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, 

organizator, način prijave. 

 

Aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku pomeni, da podjetje v okviru 

mednarodnega poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, 

proizvode in storitve na stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s 

sodelovanjem v panelu/okrogli mizi. 

 

Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo 

med mednarodne poslovne dogodke. 

 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so: 

Stroški nastopov na sejmih in razstavah - stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem 

dogodku (stroški prijave podjetja, stroški najema razstavne površine, stroški postavitve in ureditve 

razstavnega prostora, stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve); 

Stroški za službena potovanja (stroški kotizacije udeležencev, stroški prevoza, stroški bivanja). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

500.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v 

Republiki Sloveniji. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-27-Javni-razpis-za-sofinanciranje-aktivne-udelezbe-podjetij-na-mednarodnih-poslovnih-dogodkih-v-tujini-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-27-Javni-razpis-za-sofinanciranje-aktivne-udelezbe-podjetij-na-mednarodnih-poslovnih-dogodkih-v-tujini-v-letu-2017


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3355  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  sslloovveennsskkeeggaa  ddeellaa  sskkuuppnniihh  aavvssttrriijjsskkoo  

sslloovveennsskkiihh  pprroojjeekkttoovv  kkjjeerr  FFWWFF  ddeelluujjee  vv  vvllooggii  vvooddiillnnee  aaggeenncciijjee  

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 6.3.2017 Rok prijave:  

 Javni razpis je odprt do preklica oz. do objave novega 

javnega razpisa. 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega 

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

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

avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega 

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

FWF.  

 

  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

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

ocenjevanja FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

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

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

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

 

 

 

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


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..3366      SSKK7755  22001177  --  SSeemmeennsskkii  kkaappiittaall  --  kkoonnvveerrttiibbiillnnoo  ppoossoojjiilloo  zzaa  zzaaggoonn  

iinnoovvaattiivvnniihh  ppooddjjeettiijj    

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 17.3.2017 Rok prijave:  

 Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka 

za prijavo v letu 2017, ki bo 6.10.2017 (po izvedbi 

drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 

2017) 

Vir objave: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=55  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet produkta je semenski kapital - konvertibilno posojilo za inovativna podjetja. 

 

Namen produkta je spodbujanje: 

 MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo, 

 hitrejša rast MSP na način, da Sklad oz. holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi 

investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno razvojno fazo 

MSP; 

 hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje 

(instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s 

podjetniško prakso), 

 razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter  

 spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje 

uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih 

inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča 

podjetja, poslovnimi angeli ipd.). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 

600.000 EUR.  

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK75 je 75.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki: 

 imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali 

letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in  

 so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in  

 so starejša od šestih mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge). V 

primeru kadar gre za statusno preoblikovanje iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno 

odgovornostjo (d.o.o.) se upošteva tudi poslovanje v drugi organizacijski obliki v kolikor 

podjetje predloži dokazila o univerzalnem pravnem nasledstvu in dokazila, da je nosilec 

samostojne dejavnosti tudi družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo (za dokazovanje 

starosti). 

 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=55
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11..3377  SSKK220000  22001177  --  SSeemmeennsskkii  kkaappiittaall  --  llaassttnniišškkii  vvssttoopp  zzaa  rraasstt  iinnoovvaattiivvnniihh  

ppooddjjeettiijj    

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 17.3.2017 Rok prijave:  

 Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka 

za prijavo v letu 2017, ki bo 6.10.2017 (po izvedbi 

drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 

2017) 

Vir objave: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=56  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet produkta je semenski kapital - lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja 

v njihovih začetnih fazah razvoja. 

Namen produkta je: 

 spodbujanje nastajanja inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi 

Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter 

prodor na globalne trge; 

 nadaljevanje finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - 2. razvojna faza 

namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti; 

 povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, 

tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter 

izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja 

podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem; 

 spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala…) 

v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno 

soudeležbo zasebnega kapitala. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 

400.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki: 

 imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kot 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali 

letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR, 

 so organizirana kot gospodarske družbe izključno v obliki družbe z omejeno odgovornostjo 

(d.o.o.), 

 so mlajša od petih (5) let (od datuma registracije podjetja do oddaje vloge na Sklad), 

 ne kotirajo na borzi, 

 še niso delila dobička, 

 niso nastala z združitvijo, 

 imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji. 

 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=56
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11..3388      RRaazzvvoojjnnoo--ssppooddbbuujjeevvaallnnii  pprrooggrraamm  SSIIDD  bbaannkkee  zzaa  mmiikkrrooffiinnaanncciirraannjjee  

ppoosslloovvaannjjaa  mmaalliihh  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiihh  ppooddjjeettiijj  ((zz  oozznnaakkoo  »»MMSSPP  11  ––  tteekkooččee  

ppoosslloovvaannjjee  mmiikkrroo««))  
 

Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 30.1.2017 Rok prijave:  

 31.10.2017 

Vir objave: http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP1_Klju%C4%8Dni%20podatk

i%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095104-343  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen kredita je mikrofinanciranje tekočega poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij. 

Primerni izdatki: 

 plačila za nakup materiala 

 plačila za nakup trgovskega blaga 

 nakazane plače 

 

Sprejemljive oblike zavarovanj: 

- nepremičnine v Republiki Sloveniji, 

- oprema in stroji, 

- zaloge kreditojemalca, 

- terjatve kreditojemalca in 

- vrednostni papirji. 

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna! 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Obseg sredstev programa SID banke znaša 23.055.555,56 EUR, od tega 5.533.333,33 EUR 

zagotavlja MGRT in 17.522.222,22 EUR pa SID banka, ki je del sredstev v ta namen pridobila z 

zadolžitvijo pri EIB. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Znesek kredita: 

 Najvišji: 100.000 € 

 Najnižji: 30.000 € 

Ročnost kredita: 

 Najvišja: 3 leta oz. do 14. 10. 2025 

 Najnižja: 2 leti 

 Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-

mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno 

kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja 

zadevnega pribitka.  

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po 

Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjuje naslednje pogoje: 

- gre za MSP4, ki posluje vsaj 2 leti 

- min. 2 zaposlena v povprečju v zadnjem poslovnem letu 

- ni podjetje v težavah, zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet načrta 

prestrukturiranja 

- nima neporavnanih obveznosti do FURS 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite državne pomoči 

- ne posluje v izključenem sektorju 

- je predložilo pisno vlogo za financiranje preko elektronskega portala SID banke 

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o upravljanju tveganj (kreditna kvaliteta itd.) 

- v zadnjem zaključenem poslovnem letu izpolnjuje pogoje: 

 razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0; 

 razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0; 

 razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša 

najmanj 1,5. 

 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP1_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095104-343
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP1_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095104-343
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11..3399  RRaazzvvoojjnnoo--ssppooddbbuujjeevvaallnnii  pprrooggrraamm  SSIIDD  bbaannkkee  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  

ppoosslloovvaannjjaa  mmaalliihh  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiihh  ppooddjjeettiijj  ((zz  oozznnaakkoo  »»MMSSPP  22  ––  tteekkooččee  

ppoosslloovvaannjjee««))  
 

Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 30.1.2017 Rok prijave:  

 31.10.2017 

Vir objave: http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP2_program.pdf?ver=2017-02-

07-103107-100  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen programa SID banke je financiranje poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij. 

Primerni izdatki: 

 plačila za nakup materiala 

 plačila za nakup trgovskega blaga 

 nakazane plače 

Sprejemljive oblike zavarovanj: 

- nepremičnine v Republiki Sloveniji, 

- oprema in stroji, 

- zaloge kreditojemalca, 

- terjatve kreditojemalca in 

- vrednostni papirji. 

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna! 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Obseg sredstev programa SID banke znaša 199.444.444,44 EUR, od tega 47.866.666,67 EUR 

zagotavlja MGRT in 151.577.777,78 EUR pa SID banka, ki je del sredstev v ta namen pridobila z 

zadolžitvijo pri EIB. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Oblika financiranja je kredit s prednostnim poplačilom. 

Najnižji znesek kredita znaša 100.001 EUR na kreditojemalca, najvišji znesek kredita pa 1.000.000 

EUR. Ročnost kredita je najmanj dve leti in največ tri leta, v nobenem primeru pa ne dlje od 

14.10.2025. 

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni 

EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete 

kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. 

Informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR + 1,3 % 

p.a. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlogo za financiranje lahko oddajo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so 

ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe in izpolnjujejo pogoje iz 3. člena posebnih pogojev 

(v nadaljevanju: pravna oseba). 

Pravna oseba lahko zaprosi za več kreditov. 

Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po 

Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjuje naslednje pogoje: 

- gre za MSP, ki posluje vsaj 2 leti 

- min. 2 zaposlena v povprečju v zadnjem poslovnem letu 

- ni podjetje v težavah, zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet načrta 

prestrukturiranja 

- nima neporavnanih obveznosti do FURS 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite državne pomoči 

- ne posluje v izključenem sektorju 

- je predložilo pisno vlogo za financiranje preko elektronskega portala SID banke 

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o upravljanju tveganj (kreditna kvaliteta itd.) 

- v zadnjem zaključenem poslovnem letu izpolnjuje pogoje: 

 razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0;  

 razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0;  

 razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša 

najmanj 1,5. 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP2_program.pdf?ver=2017-02-07-103107-100
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP2_program.pdf?ver=2017-02-07-103107-100
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11..4400  RRaazzvvoojjnnoo--ssppooddbbuujjeevvaallnnii  pprrooggrraamm  SSIIDD  bbaannkkee  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  nnaalloožžbb  iinn  

zzaappoosslloovvaannjjaa  vv  mmaalliihh  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiihh  ppooddjjeettiijj((zz  oozznnaakkoo  »»MMSSPP  33  ––  

nnaalloožžbbee  iinn  zzaappoosslloovvaannjjee««))  
 

Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 30.1.2017 Rok prijave:  

 31.10.2017 

Vir objave: http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP3_program.pdf?ver=2017-02-

07-103107-207  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen programa SID banke je spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij k uvajanju 

tehnoloških inovacij in povečevanju proizvodnih zmogljivosti za obstoječe proizvode in storitve. 

Primerni projekti: 

 se morajo izvajati v RS, 

 ne trajajo več kot 2 leti, 

 vključujejo začetno naložbo ter druge pogoje, 

 kreditojemalec ne sme pričeti z aktivnostmi v zvezi s projektom pred oddajo popolne vloge 

 za kredit 

Primerni izdatki: 

- plačila za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, 

- ocenjeni stroški plač za obdobje dveh let, ustvarjeni neposredno z začetno naložbo. 

Lastna udeležba: 

 Najmanj: 15% priznanih izdatkov 

Znesek kredita: 

 Najvišji: 5.000.000 € 

 Najnižji: 30.000 € 

Ročnost kredita in moratorij: 

 Najvišja: 9 let oz. do 14. 10. 2025 

 Najnižja: 2 leti 

 Moratorij na plačilo glavnice: največ 2 leti 

Sprejemljive oblike zavarovanj (do 1 mil €)6: 

- nepremičnine v Republiki Sloveniji, 

- oprema in stroji, ki so v celoti last zastavitelja/-ev, 

- predmeti financiranja, in sicer oprema in stroji ter neopredmetena sredstva ter nepremičnine, 

- zaloge kreditojemalca, 

- terjatve kreditojemalca in 

- vrednostni papirji. 

Za zavarovanje kredita nad 1 mil € se uporabljajo splošna pravila SID banke. 

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna! 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Obseg sredstev programa SID banke znaša 53.333.333,33 EUR, od tega 12.800.000,00 EUR 

zagotavlja MGRT in 40.533.333,33 EUR pa SID banka, ki je del sredstev v ta namen pridobila z 

zadolžitvijo pri EIB. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek kredita znaša 30.000 EUR na projekt, najvišji znesek kredita pa 5.000.000 EUR na 

projekt. 

Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj dve leti in največ devet 

let, v nobenem primeru pa ne dlje od 14. 10. 2025. 

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni 

EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete 

kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. 

Informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR + 1,32 

% p.a. 

Ciljne skupine Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP3_program.pdf?ver=2017-02-07-103107-207
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP3_program.pdf?ver=2017-02-07-103107-207


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_8junij2017_SLOsto.doc  51/96 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjuje naslednje pogoje: 

- gre za MSP, ki posluje vsaj 2 leti 

- min. 2 zaposlena v povprečju v zadnjem poslovnem letu 

- ni podjetje v težavah, zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet načrta 

prestrukturiranja 

- nima neporavnanih obveznosti do FURS 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite državne pomoči 

- ne posluje v izključenem sektorju 

- je predložilo pisno vlogo za financiranje preko elektronskega portala SID banke 

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o upravljanju tveganj (kreditna kvaliteta itd.) 

- v zadnjem zaključenem poslovnem letu izpolnjuje pogoje: 

 razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0; 

 razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0; 

 razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša 

najmanj 1,5. 
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11..4411  RRaazzvvoojjnnoo--ssppooddbbuujjeevvaallnnii  pprrooggrraamm  SSIIDD  bbaannkkee  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  rraazziisskkaavv,,  

rraazzvvoojjaa  iinn  iinnoovvaacciijj  vv  mmaalliihh  iinn  ssrreeddnnjjee  vveelliikkiihh  ppooddjjeettiijj  ((zz  oozznnaakkoo  »»MMSSPP  

44  --  rraazziisskkaavvee,,  rraazzvvoojj  iinn  iinnoovvaacciijjee««))  

  
 

Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 30.1.2017 Rok prijave:  

 31.10.2017 

Vir objave: http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP4_Klju%C4%8Dni%20podatk

i%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095132-110  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen programa SID banke je spodbujanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij na 

področju raziskav in razvoja ter inovacij. 

Primerni projekti:  

 vključuje raziskovalno-razvojno dejavnost, aktivnosti za procesno in/ali organizacijsko 

inovacijo, napotitev visokokvalificiranega osebja in/ali aktivnosti v zvezi z zaščito  industrijske 

lastnine; 

 njegov cilj je tehnološka in/ali netehnološka inovacija; 

 se morajo izvajati v RS, 

 ne trajajo več kot 2 leti, 

 ter druge pogoje, 

 kreditojemalec ne sme pričeti z aktivnostmi v zvezi s projektom pred oddajo popolne vloge za 

kredit. 

Primerni izdatki za inovacije za MSP: 

- plačila za zaščito industrijske lastnine podjetja 

- nakazane plače napotenega visokokvalificiranega osebja 

- plačila za svetovalne in podporne storitve 

Primerni izdatki za raziskovalne in razvojne projekte ter procesne in organizacijske inovacije: 

- nakazane plače osebju 

- obračunane amortizacije instrumentov in opreme v lasti kreditojemalca 

- plačila za pogodbene raziskave in neopredmetena sredstva 

- plačila za svetovalne in druge ustrezne storitve 

- plačila dodatnih režijskih stroškov 

- plačila materiala. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Obseg sredstev programa SID banke znaša 11.666.666,67 EUR, od tega 2.800.000,00 EUR 

zagotavlja MGRT in 8.866.666,67 EUR pa SID banka, ki je del sredstev v ta namen pridobila z 

zadolžitvijo pri EIB. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Oblika financiranja je kredit s prednostnim poplačilom. Najnižji znesek kredita znaša 30.000 EUR 

na projekt, najvišji znesek kredita pa 10.000.000 EUR na projekt. Ročnost kredita, vključno z 

moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj dve leti in največ devet let, v nobenem primeru pa ne 

dlje od 14. 10. 2025. 

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni 

EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete 

kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka.  

Informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR + 1,32 

% p.a. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po 

Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjuje naslednje pogoje: 

- gre za MSP10, ki posluje vsaj 2 leti 

- min. 2 zaposlena v povprečju v zadnjem poslovnem letu 

- ni podjetje v težavah, zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet načrta 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP4_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095132-110
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP4_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095132-110
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prestrukturiranja 

- nima neporavnanih obveznosti do FURS 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite državne pomoči 

- ne posluje v izključenem sektorju 

- je predložilo pisno vlogo za financiranje preko elektronskega portala SID banke 

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o upravljanju tveganj (kreditna kvaliteta itd.) 

- v zadnjem zaključenem poslovnem letu izpolnjuje pogoje: 

 razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0; 

 razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0; 

 razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša 

najmanj 1,5. 
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11..4422  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: http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_NKU_Progra

m.pdf?ver=2016-03-08-084304-123  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen programa SID banke je spodbujanje naložb in kapitalsko utrjevanje mikro, malih in srednje 

velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP). 

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

moratoriji za odplačilo glavnice in kapitalski okrepitvi podjetij. 

Primerni projekti: 

 se morajo izvajati v RS, 

 ne trajajo več kot 2 leti, 

 vključujejo začetno naložbo ter druge pogoje, 

 kreditojemalec ne sme pričeti z aktivnostmi v zvezi s projektom pred oddajo popolne vloge za 

kredit. 

Kot primerni izdatki se štejejo plačila za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v okviru 

regionalne pomoči za naložbe. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: 

 zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja, 

 vpis hipoteke na nepremičnine.  

Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

sredstev zagotavlja MGRT, 74.500.000,00 EUR sredstev pa SID banka. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Oblika financiranja je kredit. 

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

EUR na projekt. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj osem let 

in največ 12 let. Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne 

mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno 

kreditne sposobnosti kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja 

zadevnega pribitka. 

Pogoji za znižanje obrestne mere so določeni v točkah 4.19, 4.20 in 4.21 posebnih pogojev. 

 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po 

Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjuje naslednje pogoje: 

- gre za MSP, ki posluje vsaj 2 leti 

- min. 2 zaposlena v povprečju v zadnjem poslovnem letu 

- v zadnjem zaključenem poslovnem letu (BS oddana na AJPES) je razmerje med kapitalom in viri 

sredstev največ 0,40 in najmanj 0,125  

- ni podjetje v težavah, zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet načrta 

prestrukturiranja 

- nima neporavnanih obveznosti do FURS 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_NKU_Program.pdf?ver=2016-03-08-084304-123
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_NKU_Program.pdf?ver=2016-03-08-084304-123
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- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite državne pomoči 

- ne posluje v izključenem sektorju 

- je predložilo pisno vlogo za financiranje preko elektronskega portala SID banke 

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o upravljanju tveganj (kreditna kvaliteta itd.). 
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11..4433  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: http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_PKU_Progra

m.pdf?ver=2016-03-08-084304-280  

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. 

Primerni izdatki: 

 plačila za nakup materiala 

 plačila za nakup trgovskega blaga 

 nakazane plače. 

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. Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne 

obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na 

oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre 

določanja zadevnega pribitka. 

Pogoji za znižanje obrestne mere so določeni v točkah 4.15, 4.16 in 4.17 posebnih pogojev. 

 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po 

Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjuje naslednje pogoje: 

- gre za MSP, ki posluje vsaj 2 leti 

- min. 2 zaposlena v povprečju v zadnjem poslovnem letu 

- v zadnjem zaključenem poslovnem letu (BS oddana na AJPES) je razmerje med kapitalom in viri 

sredstev največ 0,40 in najmanj 0,125 

- ni podjetje v težavah, zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet načrta 

prestrukturiranja  

- nima neporavnanih obveznosti do FURS 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite državne pomoči 

- ne posluje v izključenem sektorju 

- je predložilo pisno vlogo za financiranje preko elektronskega portala SID banke 

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o upravljanju tveganj (kreditna kvaliteta itd.) 

 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_PKU_Program.pdf?ver=2016-03-08-084304-280
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2016%20PS3%20msp%20krediti/2016_msp_PKU_Program.pdf?ver=2016-03-08-084304-280
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11..4444    NNaalloožžbbee  vv  nnaakkuupp  nnoovvee  mmeehhaanniizzaacciijjee  iinn  oopprreemmee  zzaa  sseeččnnjjoo  iinn  sspprraavviilloo  

lleessaa  iizz  PPRRPP  22001144--22002200  zzaa  lleettoo  22001177  
 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 24.3.2017 Rok prijave:  

 19.06.2017 do 24. ure 

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

=1307  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo 

lesa. 

Podpora je v skladu s 75. členom Uredbe namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove 

opreme za sečnjo in spravilo lesa, in sicer: 

- fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, in agrarnim skupnostim v 

skladu z ZAgrS (sklop A) in  

- pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom (sklop B). 

Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na: 

- enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti 

naložbe, 

- zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe. 

Podpora se v skladu s 4. členom Uredbe zagotavlja iz podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske 

tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov, in sicer iz operacije 

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR od tega: 

- za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in  agrarne skupnosti v skladu z 

Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) 

skupno 2.500.000 EUR, in sicer za: 

 enostavne naložbe skupno 800.000 EUR, 

 zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR; 

- za pravne osebe in samostojne  podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.500.000 EUR in sicer 

za: 

 enostavne naložbe skupno 800.000 EUR, 

 zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja javne podpore v okviru te operacije je 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 

Najnižji znesek javne podpore v okviru te operacije je 1.000 eurov na eno vlogo. 

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

največ 500.000 eurov javne podpore. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore je: 

- lastnik oziroma zakupnik gozda, 

- pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v 

skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja 

oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo, 

- agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini 

gozdno zemljišče. 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
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11..4455  JJaavvnnii  rraazzppiiss  --  ŠŠttuuddeennttsskkii  iinnoovvaattiivvnnii  pprroojjeekkttii  zzaa  ddrruužžbbeennoo  kkoorriisstt  22001166  ––  

22001188  ((223311..  jjaavvnnii  rraazzppiiss))  
 

 

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

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2017 Rok prijave:  

 od 1.10.2017 do 25.10.2017 do 16. ure (2. odpiranje) 

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

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod 

mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V 

okviru izbranih projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive 

negospodarskega in neprofitnega sektorja (v lokalnem/regionalnem okolju).   

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.116.114,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelji na javni razpis so visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji in sicer: 

 samostojni visokošolski zavodi in 

 univerze. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/
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11..4466    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  uuvvaajjaannjjaa  ookkoolljjsskkiihh  zznnaakkoovv  zzaa  ttuurriissttiiččnnee  

nnaassttaanniittvvee  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 7.4.2017 Rok prijave:  

 2 dni pred odpiranjem: 

 Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31.12.2018.  

 2. dpiranje 3.7.2017, 

 v letu 2018 1. odpiranje 16.1.2018 in  

 2. odpiranje 10.4.2018. 

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

gle%5D=1111  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov 

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

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

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

 

  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

98.000 EUR v letih 2017 in 2018 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko 

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

stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

zadevna znaka pridobil. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1111
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1111
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11..4477      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  uuggooddnniihh  ppoossoojjiill  oobbččiinnaamm  ––  CCSS  22001177  
 

 

Izdajatelj: Slovenski regionalni razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 14.4.2017 Rok prijave:  

 od 15.5.2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 

12.9.2017. 

 Odpiranje vlog je praviloma vsak torek v tednu. 

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017 (v nadaljevanju javni 

razpis) je dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju vlagateljica/upravičenka) za 

financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali 

občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta. 

Področja dodelitve: 

• cestna infrastruktura 

• komunalna in okoljska infrastruktura 

• socialna infrastruktura in športno turistična infrastruktura 

• gospodarski razvoj 

• informacijsko komunikacijske tehnologije. 

 

Upravičeni stroški: 

• nakup zemljišč 

• gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor 

• nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let) 

• stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta 

        in lahko nastanejo od vključno 1.1.2016 dalje. 

 

Obrestna mera : od Euribor (trimesečni) + 0,60 % do Euribor (trimesečni) + 1,20 %. 

• skupna doba vračanja: do 20 let (z vključenim moratorijem do 3 let) 

• sofinanciranje s strani Sklada do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV 

• višina zaprošenega zneska: min. 50.000,00 EUR, max. 1.500.000,00 EUR 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

6.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičenka lahko za projekt s strani Sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100% upravičenih 

stroškov, v kar ni vključen DDV. 

Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 

50.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 50.000,00 EUR 

oziroma največ 1.500.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji. 

 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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11..4488      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprreedd--ffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  zz  ooddoobbrreenniimmii  eevvrrooppsskkiimmii  

ssrreeddssttvvii  ––  PPFF  22001177  
 

 

Izdajatelj: Slovenski regionalni razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 21.4.2017 Rok prijave:  

 Od 22.5.2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 

15.12.2017.  

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so 

bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo 

podpisano pogodbo o sofinanciranju.  

 

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017. Vlagatelj lahko 

odda vlogo od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

5.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 

80% vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 150.000,00 EUR. 

Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko 

300.000,00 EUR, izjemoma do 350.000,00 EUR pri posojilojemalcih, ki so svoje pogodbene 

obveznosti v zadnjih treh letih redno izpolnjevali. 

Posojilo se dodeljuje v EUR. 

Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo 

izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega 

razmerja. 

Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:  

1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna 

narodna skupnost, kot so:  

- raziskovalne in razvojne ustanove,  

- ustanove za izobraževanje in usposabljanje,  

- ustanove zdravstvenega varstva,  

- ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,  

- lokalne in regionalne razvojne agencije,  

- lokalne akcijske skupine, itd.;  

2. nevladne organizacije, kot so:  

- združenja,  

- fundacije,  

- zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske...),  

- društva, itd.;  

3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;  

4. pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot 

so: - socialna podjetja, - lokalne in regionalne razvojne agencije;  

5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, 

občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja;  

6. samoupravne narodne skupnosti.  

Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so registrirani pred 1. 7. 2016. 

 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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11..4499  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  RReeppuubblliikkoo  SSrrbbiijjoo  vv  lleettiihh  22001188  iinn  22001199  
 

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 14.4.2017 Rok prijave:  

 21.06.2017 do 14. ure. 

Vir objave: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Srbija/razpisi/17/razp-srbija-18-19.asp  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in 

srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018-2019. 

 

Srbskim podiplomskim študentom in mladim doktorjem znanosti do 35. leta starosti, (v 

nadaljevanju: mlajši srbski raziskovalci) bodo v letih 2018-2019 sofinancirani tudi daljši obiski, in 

sicer od enega do treh mesecev in jih prijavitelj posebej navede v prijavni vlogi. 

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in 

Republika Srbija. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

150.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;  

2. 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 

3. izvajajo s strani agencije financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali imajo s strani 

agencije sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne 

projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in 

inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Srbija/razpisi/17/razp-srbija-18-19.asp
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11..5500  11..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  uukkrreepp  ooddpprraavvlljjaannjjaa  zzaarraaššččaannjjaa  nnaa  kkmmeettiijjsskkiihh  

zzeemmlljjiiššččiihh  
 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Status: aktiven Datum objave: 21.4.2017 Rok prijave:  

 od 10.5.2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na 

svoji spletni strani objavi ministrstvo. 

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

=1316  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

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

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

 

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

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

določeni v pavšalnem znesku. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2. mio EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

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

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

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev 

podpore po uredbi. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1316
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1316
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11..5511    TTrreettjjii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  RReeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  vv  rreeggiijjii  

 

Izdajatelj: RRA Koroška 

Status: aktiven Datum objave: 28.4.2017 Rok prijave: 

- 22.4.2018 

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

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

Koroski-regiji  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

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

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

d.d. ter NLB d.d. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

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

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

razpisa znaša 765.608,10 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

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

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

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

doba do 3 let.  

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

Pohorju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2017/04/256-Tretji-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji
http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2017/04/256-Tretji-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji
http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2017/04/256-Tretji-javni-razpis-za-garancije-bancnim-kreditom-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-Regijske-garancijske-sheme-v-Koroski-regiji
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11..5522    TTrreettjjii  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ggaarraanncciijjee  bbaannččnniimm  kkrreeddiittoomm  zzaa  mmiikkrroo,,  mmaallaa  iinn  

ssrreeddnnjjaa  ppooddjjeettjjaa  vv  ookkvviirruu  rreeggiijjsskkee  ggaarraanncciijjsskkee  sshheemmee  zzaaPPooddrraavvjjee  

 

Izdajatelj: Mariborska razvojn agencija 

Status: aktiven Datum objave: 28.4.2017 Rok prijave: 

- do porabe sredstev, najkasneje do 

22.04.2018 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

upravičenem območju. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.758.995,55 EUR 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji: 

 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR 

 garancija znaša od 50- 80 % odobrenega kredita 

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

prilogi razpisa, 

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

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

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

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

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

prijavitelja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale. 

http://www.mra.si/
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11..5533    22..  jjaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  1199..33  PPrriipprraavvaa  iinn  iizzvvaajjaannjjee  ddeejjaavvnnoossttii  

ssooddeelloovvaannjjaa  llookkaallnnee  aakkcciijjsskkee  sskkuuppiinnee  

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 28.4.2017 Rok prijave: 

- 31.07.2017 do 24. ure 

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

=1319  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

V skladu s 33. členom Uredbe CLLD je podpora namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki 

nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med 

LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah 

(transnacionalno sodelovanje). 

 

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

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

- razvoj in trženje storitev in proizvodov; 

- promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij; 

- vključevanje ranljivih skupin; 

- organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme; 

- oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter 

- kolektivne okoljske operacije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

do 1.500.000 € 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V skladu s prvim odstavkom 34. člena Uredbe CLLD so upravičenci do podpore LAS. 

V skladu z drugim odstavkom 34. člena Uredbe CLLD pripravi LAS v sodelovanju z drugimi LAS 

v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev z drugih območij EU ali 

tretjih držav operacijo sodelovanja LAS. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1319
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1319


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..5544      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppoodduukkrreepp  66..11  PPoommoočč  zzaa  zzaaggoonn  ddeejjaavvnnoossttii  zzaa  mmllaaddee  

kkmmeettee  zzaa  lleettoo  22001177  

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 28.4.2017 Rok prijave: 

-  27.06.2017 

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

=1320  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

kmetijske dejavnosti. 

V skladu s 4. členom uredbe za mlade kmete je predmet podpore dodelitev nepovratnih sredstev 

mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 

V skladu s 5. točko 2. člena uredbe za mlade kmete so kmetijsko gospodarstvo iz prejšnje točke 

kmetija, samostojni podjetnik posameznik in gospodarska družba z enim družbenikom. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

14.000.000 EUR 

Od tega za sklop A 11.520.000 EUR in za sklop B 2.480.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 znesek podpore za sklop A iz podtočke 9.3.1. tega javnega razpisa znaša 45.000 eurov na 

upravičenca.  

 znesek podpore za sklop B iz podtočke 9.3.2. tega javnega razpisa znaša 18.600 eurov na 

mladega kmeta,  

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V skladu s prvim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete je na dan oddaje vloge na javni razpis 

upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1: 

 mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva,  

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

edini družbenik in poslovodja ter  

 samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1320
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1320
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11..5555      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ddooddeelljjeevvaannjjee  ppoossoojjiill  kkmmeettiijjsskkiimm  iinn  ggoozzddaarrsskkiimm  

pprroojjeekkttoomm  ––  AA  22001177  

 

Izdajatelj: Slovenski regionalni razvojni sklad 

Status: aktiven Datum objave: 28.4.2017 Rok prijave: 

- 26.6.2017,  

- 24.7.2017,   

- 28.8.2017,  

- 25.9.2017 in  

- 30.10.2017 

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

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Ugodna posojila projektom iz področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju 

Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene: 

- A1 - projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,  

- A2 - projekti kmetijske predelave in trženja, 

- A3 projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in 

trženje gozdarskih proizvodov). 

 

Obrestna mera :  

Sklop 1: od Euribor (trimesečni) + 0,50 % do Euribor (trimesečni) + 1,00 % letno in 

Sklop 2: od ROM + 0,1% do ROM + 0,5% letno. 

V primeru negativne vrednosti trimesečnega euribora se zanj upošteva vrednost 0%. 

V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0 %. 

 skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem do 3 let) in ne more biti 

daljša od ekonomske dobe projekta; 

 sofinanciranje s strani Sklada do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.000.000,00 EUR 

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. 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

So kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 

57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, 

ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.  

Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet in 

izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oz. gozdarstva na območju 

Republike Slovenije.  Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje 

velika podjetja. 

 

 

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


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..5566      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  ttuurriissttiiččnniihh  ddrruušštteevv  vv  oobbččiinnii  

TTrreebbnnjjee    

 

Izdajatelj: Občina Trebnje 

Status: aktiven Datum objave: 4.5.2017 Rok prijave: 

12.6.2017 

Vir objave: http://www.trebnje.si/n4087/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-turisticnih-drustev-v-obcini-

trebnje-za-leto-2017  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 

2017, z naslednjimi vsebinami: 

 -          izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, 

 -          spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, 

 -          akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja, 

 -          organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega 

pomena, 

 -          aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

11.500 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:  

- da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo),  

- da imajo sedež v občini Trebnje,  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu,  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo 

načrtovanih aktivnosti na področju turizma,  

- da izvajajo redno turistično dejavnost,  

- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa. 

 

 

http://www.trebnje.si/n4087/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-turisticnih-drustev-v-obcini-trebnje-za-leto-2017
http://www.trebnje.si/n4087/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-turisticnih-drustev-v-obcini-trebnje-za-leto-2017


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..5577    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  vveeččjjiihh  zzaaččeettnniihh  iinnvveessttiicciijj  nnaa  

pprroobblleemmsskkiihh  oobbmmooččjjiihh  22001177    

 

 

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 19.5.2017 Rok prijave: 

16.06.2017 do 12:00 

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

gle%5D=1116  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

osnovna sredstva pri: 

i. vzpostavitvi nove poslovne enote, 

ii. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 

iii. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno 

proizvedeni v poslovni enoti, 

iv. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote. 

 

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju: 

i. Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, 

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

ii. Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali 

iii. Hrastnik, Radeče in Trbovlje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 znaša 3.000.000,00 EUR, od tega: 

 1.000.000,00 EUR  za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribor s širšo okolico, 

 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in 

 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 

EUR. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.000.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti 

in: 

 so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst (18) mesecev registrirana po Zakonu o 

gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 

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

oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje, 

 na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali 

njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju, 

 so na dan objave javnega razpisa registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki 

bo predmet začetne investicije, 

 bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do 

zaključka vseh obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe, 

 bodo najmanj tri leta (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma pet let (če gre za 

veliko podjetje) po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število 

zaposlenih. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1116
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1116
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11..5588      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  RReeppuubblliikkoo  HHrrvvaašškkoo  vv  lleettiihh  22001188––22001199  

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 17.5.2017 Rok prijave: 

17.07.2017 do 15. ure 

Vir objave: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/Hrvaska/razpisi/17/razp-hrvaska-18-19.asp  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških 

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

projekte) v letih 2018-2019 na naslednjih  prednostnih področjih in sicer:  

 

 biotehnologija in biomedicina (Frascati – 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 4.4), 

 nanotehnologija (Frascati – 2.10), 

 optimizacija procesov in materialov (Frascati - 2.5, 2.11), 

 informatika in telekomunikacije (1.2, 2.2), 

 ekologija in varstvo okolja (Frascati – 1.5, 2.7, 4.1), 

 energija in transport (Frascati - 2.2, 2,3, 2.4, 2.11), 

 družboslovje in humanistika (Frascati 5 in 6).  

 

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in 

Republika Hrvaška. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

100.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija bo sofinancirala: 

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

za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;  

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

dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;  

 dnevnice za gostujoče hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v 

veljavni uredbi  (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se 

ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08; v nadaljevanju: uredba)), ki 

v  trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

  

1.so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: 

evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija; 

2.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; v 

nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in 

3.imajo s strani agencije sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali 

odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na 

področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/Hrvaska/razpisi/17/razp-hrvaska-18-19.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..5599    PPooddppoorraa  zzaa  ddiivveerrzziiffiikkaacciijjoo  kkmmeettiijjsskkiihh  ddeejjaavvnnoossttii  vv  ddeejjaavvnnoossttii  vv  

zzvveezzii  zz  zzddrraavvssttvveenniimm  vvaarrssttvvoomm,,  ssoocciiaallnniimm  vvkklljjuuččeevvaannjjeemm,,  kkmmeettiijjssttvvoomm,,  

kkii  ggaa  ppooddppiirraa  sskkuuppnnoosstt,,  tteerr  iizzoobbrraažžeevvaannjjeemm  oo  ookkoolljjuu  iinn  hhrraannii  

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 2.6.2017 Rok prijave: 

29.9.2017 do 24. ure 

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

=1324  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Podpora iz podukrepa Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z 

zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter 

izobraževanjem o okolju in hrani je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med 

kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se 

nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva 

oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti izvajanja teh aktivnosti na kmetiji. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

do vključno 1.000.000 EUR 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.000.000 eurov.  

Javni razpis je strukturiran v tri sklope glede na dejavnost, ki jo opravlja vodilni partner, in sicer: 

- 300.000 eurov za sklop 1: dejavnost s področja izobraževanja; 

- 300.000 eurov za sklop 2: dejavnost s področja zdravstvenega varstva ter 

- 400.000 eurov za sklop 3: dejavnost s področja socialnega oziroma invalidskega varstva. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za namen izvedbe projekta iz 1. točke prejšnjega poglavja se v skladu s prvim odstavkom 16. člena 

Uredbe vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj: 

a) en nosilec kmetije ali en nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerega kmetija je vpisana v 

Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in 

b) ena pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, 

socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali eno socialno podjetje v 

skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ali en zaposlitveni center v skladu z zakonom, ki 

ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, pri čemer morata socialno podjetje in 

zaposlitveni center opravljati dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, 

socialnega varstva ali invalidskega varstva. 

V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe je lahko poleg članov iz prejšnje točke član 

partnerstva tudi: 

a) pravna oseba, ki opravlja nepridobitno dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega 

varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva, kar je razvidno iz akta o ustanovitvi te pravne 

osebe ali 

b) invalidsko podjetje v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 

invalidov, in je vpisano v Register invalidskih podjetij pri Ministrstvu za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
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11..6600    11..  JJaavvnnii  rraazzppiiss  --  PPooddppoorraa  zzaa  hhoorriizzoonnttaallnnoo  iinn  vveerrttiikkaallnnoo  ssooddeelloovvaannjjee  

mmeedd  uuddeelleežžeennccii  vv  ddoobbaavvnnii  vveerriiggii  zzaa  vvzzppoossttaavviitteevv  iinn  rraazzvvoojj  kkrraattkkiihh  

ddoobbaavvnniihh  vveerriigg  iinn  llookkaallnniihh  ttrrggoovv  tteerr  zzaa  pprroommoocciijjsskkee  ddeejjaavvnnoossttii  nnaa  

llookkaallnnii  rraavvnnii  

 

Izdajatelj: MKGP 

Status: aktiven Datum objave: 2.6.2017 Rok prijave: 

29.9.2017 do 24. ure 

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

=1323  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Podpora iz podukrepa Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v 

dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za 

promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in 

lokalnih trgov je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in 

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

promocijskih dejavnosti. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

do vključno 1.800.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Za namen izvedbe projekta iz 1. točke prejšnjega poglavja tega javnega razpisa se v skladu s prvim 

odstavkom 6. člena Uredbe vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo: 

a) najmanj 10 kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v Register kmetijskih gospodarstev (v 

nadaljnjem besedilu: RKG) in  

b) en posrednik, ki je zadruga, ki ima vsaj tri člane vpisane v RKG ali gospodarska družba ali 

samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: posrednik). 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
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11..6611    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ttuurriissttiiččnniihh  pprriirreeddiitteevv  vv  oobbččiinnii  KKrršškkoo  

 

Izdajatelj: Občina Krško 

Status: aktiven Datum objave: 4.6.2017 Rok prijave: 

19.7.2017  

Vir objave: http://www.krsko.si/3509/javni-razpis-za-sofinanciranje-turisticnih-prireditev-v-obcini-krsko-za-

leto-2017  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev v občini Krško, 

katerih cilj je povečanje turističnega obiska v občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na 

turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine ter so se izvajale in bile plačane v razpisnem 

obdobju. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

15.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40 % upravičenih stroškov celotne vrednosti 

prireditve na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih v okviru višine razpoložljivih 

sredstev za javni razpis. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na 

področju turizma, imajo sedež v občini Krško ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. 

 

 

http://www.krsko.si/3509/javni-razpis-za-sofinanciranje-turisticnih-prireditev-v-obcini-krsko-za-leto-2017
http://www.krsko.si/3509/javni-razpis-za-sofinanciranje-turisticnih-prireditev-v-obcini-krsko-za-leto-2017
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11..6622    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ddeejjaavvnnoossttii  ttuurriissttiiččnniihh  ddrruušštteevv  vv  

OObbččiinnii  SSeežžaannaa  

 

Izdajatelj: Občina Sežana 

Status: aktiven Datum objave: 4.6.2017 Rok prijave: 

23.6.2017  

Vir objave:  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se 

ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2017. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

9.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelji so turistična društva in druga društva, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini 

Sežana, ki so registrirani po Zakonu o društvih, imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana 

oziroma ne glede na sedež, če program aktivno vključuje občane Občine Sežana,ter izpolnjujejo 

druge razpisne pogoje. 
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22  JJAAVVNNII  PPOOZZIIVVII  IINN  PPOONNUUDDBBEE  
 

22..11    PPoovvrraaččiilloo  pprriissppeevvkkoovv  ddeellooddaajjaallcceemm  nnaa  oobbmmooččjjiihh  zz  vviissookkoo  

bbrreezzppoosseellnnoossttjjoo  

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

Vir objave:  

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Predpisi omogočajo spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah: 

1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih – izvaja Finančna 

uprava RS (FURS), 

2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih – izvajamo na 

Zavodu RS za zaposlovanje. 

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

brezposelnost visoko narasla. 

 

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Povračilo lahko 

uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa. 

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo prispevkov 

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

povračilo prispevkov: 

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

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

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

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

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

brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin: 

 

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

2. je stara od 15 do 24 let ali 

3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega 

poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja 

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

pridobila prve redne plačane zaposlitve ali 

4. je starejša od 50 let ali 

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

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

zakonec je brezposeln ali 

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

med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v 

vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali 

7. je pripadnik etnične manjšine ali 

8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov. 

 

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

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

zaposli oziroma bo opravljala delo na območju z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, 
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Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče, Trbovlje). 

 

Do povračila prispevkov delodajalca ste upravičeni delodajalci (podjetja), ki se 

ukvarjate s tržno dejavnostjo, pri tem pa: 

 imate sedež na območju z visoko brezposelnostjo in tam dejansko 

opravljate dejavnost oziroma 

 imate stalno ali začasno prebivališče na območju z visoko brezposelnostjo 

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

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

Pri tem morate izpolnjevati še en pogoj: 

 da zaposlitev osebe iz ciljne skupine pri vas predstavlja neto povečanje 

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

nadomeščanja predhodno zaposlenih. 
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22..22    OOpprroossttiitteevv  ppllaaččiillaa  pprriissppeevvkkoovv  zzaa  ssttaarreejjššee  22001166  

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

Status: aktiven Datum objave:  

 

Rok prijave:  

 

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. 2017. 

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 za socialno varnost lahko uveljavljate, če v 

obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 sklenete pogodbo o zaposlitvi z brezposelnimi, ki 

so starejši od 55 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

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 2010-2015 se uporablja od 1. 

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

1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin ukrepa 

– izvaja Davčna uprava RS; 

2. 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 

 

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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sredstev: 

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  pprriijjaavviitteelljjeemm  pprroojjeekkttoovv  ookkvviirrnneeggaa  pprrooggrraammaa  zzaa  rraazziisskkaavvee  

iinn  iinnoovvaacciijjee  EEUU,,  OObbzzoorrjjaa  22002200,,  zzaa  iizzppllaaččiilloo  pprreeddvviiddeenneeggaa  pprriissppeevvkkaa  kk  

ssttrroošškkoomm  pprriipprraavvee  iinn  pprriijjaavvee  pprroojjeekkttaa  

 
Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 14.1.2015 Rok prijave:   

- do preklica   

Vir objave:  

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/15/poziv-obzorje-2020-15.asp 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) 

poziva slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in 

inovacije EU, Obzorja 2020 (O2020, Horizon 2020 oz. H2020), da vložijo zahtevke za 

izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov. Upoštevajo se 

razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svoji spletni strani.  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projekta znaša:  

•2.500.- EUR za prijavo projekta, ki ga je slovenska organizacija prijavila kot koordinatorka 

v mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav);  

•1.000.- EUR za prijavo projekta, pri katerem slovenska organizacija sodeluje kot 

sodelujoča organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavila projekt samostojno, če 

razpis to predvideva. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Do prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo več kot polovico 

možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku. Predlagatelj, ki je gospodarska 

družba, mora izpolnjevati tudi pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega 

dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči. 

 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/15/poziv-obzorje-2020-15.asp
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22..88    JJaavvnnii  ppoozziivv  3322SSUUBB--EEVVPPOO1155  NNeeppoovvrraattnnee  ffiinnaannččnnee  ppoommooččii//ssppooddbbuuddee  

pprraavvnniimm  oosseebbaamm  zzaa  eelleekkttrriiččnnaa  vvoozziillaa  

 
Izdajatelj: Eko sklad 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:  

- 31.12.2025 ob 23:59 

Vir objave: https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/nameni/prikazi/actionID=1  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove 

naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: 

- 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 električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje 

nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma 

- nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje 

zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, 

ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v 

eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. 

 

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika 

posameznika. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu znaša največ: 

 

- 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, 

kategorije M1; 

- 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, 

kategorije N in L7e;. 

- 3.000 EUR nova priključna (plug-in) hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s 

podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g 

CO2/km, kategorije M1, N1;. 

- 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, 

kategorije L6e. 

 

Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 

% upravičenih stroškov za naložbo na območjih »A« ter 45 % upravičenih stroškov za 

naložbo na območjih »C«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno 

ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi 

celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija. Intenzivnost pomoči se 

lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 

odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičene osebe so:  

- Republika Slovenija in lokalne skupnosti; 

- gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno 

enoto ali podružnico v RS; 

- samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo 

dejavnost kot poklic (v nadaljevanju: zasebniki). 

 

https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/nameni/prikazi/actionID=1
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22..99      JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  UUssppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu  zzaa  oosseebbee  zz  

mmeeddnnaarrooddnnoo  zzaaššččiittoo  

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 7.2.2017 Rok prijave:  

 29.9.2017 do 12.00 ure 

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

osebe-z-mednarodno-zascito  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu za 

osebe z mednarodno zaščito. 

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

pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

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

delodajalcih. 

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

ciljne skupine v delovni proces delodajalca, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom 

mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti 

znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na delovnem mestu, kar bo pripomoglo k delovni in 

socialni integraciji vključene osebe (v nadaljnjem besedilu: udeleženec1) ter mu povečalo 

zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. 

Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu traja 6 mesecev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

300.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Delodajalec ne glede na vrsto in višino upravičenega stroška, ki se mu prizna na podlagi tega 

javnega povabila, prevzema obveznost pokritja vseh stroškov usposabljanja posamezne osebe, in 

sicer stroškov: 

 mentorja, 

 zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, 

 morebitne delovne opreme, ipd. 

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

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

delodajalca znaša 250,00 EUR ter 

2. strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini. 

Delodajalec je upravičen do mesečnega stroška izvedbe usposabljanja v primeru polnega 

koledarskega meseca, pod pogojem, da je opravil najmanj 40 ur mentorstva. 

V primeru nepolnega koledarskega meseca usposabljanja ali/in odsotnosti udeleženca, ki traja več 

kot 5 delovnih dni, mora delodajalec zagotoviti najmanj sorazmerni del mentorstva.13 V tem 

primeru je upravičen do stroška izvedbe usposabljanja v višini 11,36 EUR za vsak dan izvedenega 

usposabljanja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javnem povabilu bo lahko uspešen delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje javnega povabila: 

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

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), 

3. ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki nima 

sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega 

delovnega časa, 

4. odda ponudbo za izvedbo usposabljanja na delovnih mestih, ki so potrebna za izvajanje njegove 

registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z 

zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, 

5. bo usposabljanja izvajal na področju Republike Slovenije, 

6. do Zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev za ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja, 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-osebe-z-mednarodno-zascito
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-osebe-z-mednarodno-zascito
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7. v zadnjih dvanajstih (12) mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri 

izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali 

nenamensko porabo sredstev, 

8. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku 

likvidacije, 

9. ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred mesecem oddaje ponudbe na javno 

povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, 

10. je v zadnjih šestih (6) mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo oziroma od 

ustanovitve, če je ta čas krajši od 6 mesecev, zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in 

prispevke za obvezna socialna zavarovanja oziroma v primeru samozaposlitve, da je v navedenem 

obdobju zase redno mesečno plačeval prispevke za obvezna socialna zavarovanja. 
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22..1100      JJaavvnnii  nnaatteeččaajj  zzaa  EEvvrrooppsskkee  nnaaggrraaddee  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  ppooddjjeettnniiššttvvaa  zzaa  

lleettoo  22001177  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 23.2.2017 Rok prijave:  

 13.6.2017 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-23-Javni-natecaj-za-Evropske-nagrade-za-

spodbujanje-podjetnistva-za-leto-2017  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje 

velika podjetja ter Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabita, da se dokažete in predstavite svoj 

podjetniški doprinos lokalnemu ali regionalnemu gospodarstvu. 

 

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, za katere je dala pobudo Evropska komisija, se 

podeljujejo za priznavanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Nagrade, ki so 

bile predstavljene leta 2005, niso samo natečaj, ampak so namenjene tudi okrepitvi podjetniške 

zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega uresničevanja ter nagrajevanju uspeha. 

 

Natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva« je namenjen vsem lokalnim, regionalnim 

in nacionalnim organom v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in 

inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji. 

 

Vključeni so kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebno partnerstvo med javnimi organi in 

podjetniki, izobraževalnimi programi, podjetji in poslovnimi organizacijami. 

 

Poleg javnih organov se za nagrade lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi 

organi in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, 

vodenje ali vzdrževanje infrastrukture ali zagotavljanje storitve. 

 

Obstaja šest kategorij: 

 Spodbujanje podjetniškega duha 

 Naložbe v podjetniška znanja 

 Izboljšanje poslovnega okolja 

 Spodbujanje internacionalizacije poslovanja 

 Podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri 

 Odgovorno in odprto podjetništvo 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ste kreativni in imate zanimiv in uporaben podjetniški projekt ali podjetniško dobro prakso, ki bi jo 

radi predstavili ter s tem sodelovali pri izboru za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 

2017? 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-23-Javni-natecaj-za-Evropske-nagrade-za-spodbujanje-podjetnistva-za-leto-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-23-Javni-natecaj-za-Evropske-nagrade-za-spodbujanje-podjetnistva-za-leto-2017
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22..1111  JJaavvnnii  ppoozziivv  rreecceennzzeennttoomm  tteehhnnoolloošškkoo  rraazzvvoojjnniihh  pprroojjeekkttoovv  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 3.3.2017 Rok prijave:  

 Poziv je odprt do njegovega preklica na 

spletni strani SPIRIT 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-03-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-

projektov  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

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

različnih področij, recenzentov tehnološko razvojnih projektov. 

 

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

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

morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov. 

 

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

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

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

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

naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje s SPIRIT. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

samostojno. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-03-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-03-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
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22..1122  JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttaa  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

SSppooddbbuuddee  zzaa  ttrraajjnnoo  zzaappoosslloovvaannjjee  mmllaaddiihh    

 

Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 4.4.2017 Rok prijave:  

 od 12.4.2017 od 10.00 do 31.7.2019 

oziroma do obvestila o zaprtju povabila 

za posamezno regijo ali leto 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

Trajno zaposlovanje mladih, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v 

subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena 

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, skladno s 143. členom ZDR-1 ali 

- delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. 

 

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 

Trajno zaposlovanje mladih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za obdobje 2017–2021 je na voljo 27,7 milijona EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece 

prijavljeni med brezposelnimi ter vam jih predlagamo za vključitev. Delovno razmerje je za 

nedoločen čas. Ponudbe oddate elektronsko,. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ciljne skupine brezposelnih: 

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so 

najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, 

dajali prednost osebam, ki: 

•v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja, 

•se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami, 

•so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
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22..1133      VVaabbiilloo  ppooddjjeettjjeemm  zzaa  ppoossrreeddoovvaannjjee  iinntteerreessaa  zzaa  sskkuuppiinnsskkoo  uuddeelleežžbboo  nnaa  

mmeeddnnaarrooddnniihh  sseejjmmiihh  vv  ttuujjiinnii  vv  lleettuu  22001188  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 25.5.2017 Rok prijave:  

 8.9.2017 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-25-Vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-

skupinsko-udelezbo-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2018  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za 

skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Zbrani predlogi bodo podlaga za 

pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih 

sejmih v tujini v naslednjem letu. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Predlog lahko posredujejo: 

 

 posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu, 

 podjetje, ki zastopa skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem 

sejmu, 

 panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo 

skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-25-Vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-udelezbo-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-25-Vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-udelezbo-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2018
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22..1144    JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  oossnnoovvnniimm  ššoollaamm  kk  ssooddeelloovvaannjjuu  pprrii  ssppooddbbuujjaannjjuu  

uussttvvaarrjjaallnnoossttii,,  ppooddjjeettnnoossttii  iinn  iinnoovvaattiivvnnoossttii  mmeedd  mmllaaddiimmii  vv  ššoollsskkeemm  lleettuu  

22001177//22001188  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 26.5.2017 Rok prijave:  

 26.6.2017, do 13.00 ure. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-26-Javno-povabilo-osnovnim-solam-k-sodelovanju-

pri-spodbujanju-ustvarjalnosti-podjetnosti-in-inovativnosti-med-mladimi-v-solskem-letu-2017-201  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v 

okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi vabi k 

sodelovanju osnovne šole pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih 

šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. 

 

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje: 

 zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: 

ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ..., 

 oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge 

ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo, 

 spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se 

posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,  

 zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje 

učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti. 

 

V šolskem letu 2017/2018 bomo spodbujali izvajanje aktivnosti v obliki interesne dejavnosti ali 

krožka, ki poteka v skladu z metodologijo, ki jo je razvil Zavod RS za šolstvo v projektu Razvoj, 

implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah, ki sta 

ga financirala SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

Šolam bomo za izvajanje te aktivnosti zagotovili brezplačno zagotovitev materiala, gradiv in učnih 

pripomočkov, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Šolam bomo za izvajanje navedenih aktivnosti brezplačno zagotovili material, gradiva in učne 

pripomočke, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka v višini do 300,00 EUR z 

vključenim DDV na posamezno osnovno šolo. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Brezplačna zagotovitev materialov, gradiv in učnih pripomočkov bo zagotovljena za največ 40 

osnovnih šol, ki bodo izbrane po naslednjem zaporedju: čas prispetja prijave, kar pomeni, da imajo 

prednost prijave, ki so prispele prej. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-26-Javno-povabilo-osnovnim-solam-k-sodelovanju-pri-spodbujanju-ustvarjalnosti-podjetnosti-in-inovativnosti-med-mladimi-v-solskem-letu-2017-201
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-26-Javno-povabilo-osnovnim-solam-k-sodelovanju-pri-spodbujanju-ustvarjalnosti-podjetnosti-in-inovativnosti-med-mladimi-v-solskem-letu-2017-201
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22..1155        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ppooddppoorroo  iizzvvaajjaannjjuu  ddeejjaavvnnoossttii  ss  ppooddrrooččjjaa  ssppooddbbuujjaannjjaa  

uussttvvaarrjjaallnnoossttii,,  iinnoovvaattiivvnnoossttii  iinn  ppooddjjeettnnoossttii  vv  oossnnoovvnniihh  iinn  ssrreeddnnjjiihh  ššoollaahh  

vv  ššoollsskkeemm  lleettuu  22001177//22001188  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 26.5.2017 Rok prijave:  

 26.6.2017 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-26-Javni-razpis-za-podporo-izvajanju-dejavnosti-s-

podrocja-spodbujanja-ustvarjalnosti-inovativnosti-in-podjetnosti-v-osnovnih-in-srednjih-sola  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti 

in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših 

pogojev za izvajanje teh aktivnosti. 

 

Podprli bomo naslednje aktivnosti: 

 Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti; 

 Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje 

izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov, 

 Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake. 

 

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj 

navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem posebnih pogojev za prijavitelje za pridobitev 

sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti 

izvedejo z večjim številom udeležencev se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol, s tem, 

da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako 

izvedbo posameznih aktivnostih posebej. 

 

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne dejavnosti, terminski načrt, ki bo 

izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo 

posameznih dejavnosti. 

 

Ciljna skupina so dijaki in osnovnošolci, ki so vpisani v šolskem letu 2017/2018. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

140.000,00€ v proračunskem letu 2017 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

 prijavitelj je srednja šola, ki je vpisana v seznam srednjih šol, objavljenih na spletnih 

povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010. 

 

 prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje 

potrebne za izvajanje izobraževalnega procesa v šolah. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-26-Javni-razpis-za-podporo-izvajanju-dejavnosti-s-podrocja-spodbujanja-ustvarjalnosti-inovativnosti-in-podjetnosti-v-osnovnih-in-srednjih-sola
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-26-Javni-razpis-za-podporo-izvajanju-dejavnosti-s-podrocja-spodbujanja-ustvarjalnosti-inovativnosti-in-podjetnosti-v-osnovnih-in-srednjih-sola


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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22..1166    JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  zzaa  nnaabboorr  iinn  iizzbboorr  ttrržžnnoo  zzaanniimmiivviihh    iinnvveessttiicciijjsskkiihh  

pprroojjeekkttoovv  zzaa  sskkuuppiinnsskkoo  sseejjeemmsskkoo  pprreeddssttaavviitteevv  nnaa  mmeeddnnaarrooddnneemm  

iinnvveessttiicciijjsskkoo--nneepprreemmiiččnniinnsskkeemm  sseejjmmuu  EEXXPPOO  RREEAALL  22001177  vv  MMϋϋnncchhnnuu  

((44..--66..  ookkttoobbeerr  22001177))  

 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 30.5.2017 Rok prijave:  

 19.6.2017, do 10. ure 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-30-Javno-povabilo-za-nabor-in-izbor-trzno-zanimivih-

investicijskih-projektov-za-skupinsko-sejemsko-predstavitev-na-mednarodnem-investicijsko-n  

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih 

s strani razvojno-industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih agencij, 

inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za vodenje in izvedbo projektov ter 

nepremičninskih agencij, ki se bodo skupaj predstavili na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na 

sejmu EXPO REAL 2017 v Mϋnchnu. 

 

SPIRIT Slovenija izbranim prijaviteljem zagotavlja pripravo in izvedbo skupinskega nastopa ter 

podporo pri predstavitvi na sejmu EXPO REAL 2017 s ciljem doseči uspešno promocijo in trženja 

investicijskih projektov. 

 

Strokovna komisija bo iz nabora prijavljenih projektov na podlagi kriterijev izbrala 7 (sedem) tržno 

najbolj zanimivih projektov za sejem. Nosilcem projektov bo SPIRIT SLOVENIJA zagotovil 

možnost skupinskega nastopa v okviru mednarodnega investicijsko-nepremičninskega sejma EXPO 

REAL 2017. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

SPIRIT Slovenija bo za izbrane prijavitelje zakupil razstavni prostor in ga opremil ter kril stroške 

(vsaj) ene vstopnice na izbranega prijavitelja. Nosilci izbranih projektov bodo krili stroške izdelave 

promocijskega gradiva (promocijske brošure in predstavitve projekta) ter stroške lastnega prevoza 

in nočitev. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 razvojno-industrijska podjetja (»industrial developer«),  

 regionalne razvojne agencije,  

 inženiringi,  

 planerska in projektantska podjetja,  

 družbe za vodenje in izvedbo projektov ter  

 nepremičninske agencije. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-30-Javno-povabilo-za-nabor-in-izbor-trzno-zanimivih-investicijskih-projektov-za-skupinsko-sejemsko-predstavitev-na-mednarodnem-investicijsko-n
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