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

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

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

 

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev predstavlja povzetek uradnih 

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

celoten tekst razpisa in prijavno dokumentacijo pri viru, ki je naveden v seznamu.



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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_30januar2014_SLOspirit.doc  4/44 

 

11  RRAAZZPPIISSII  zzaa  nneeppoovvrraattnnaa  ssrreeddssttvvaa,,  oobbjjaavvlljjeennii  vv  SSlloovveenniijjii  
 

11..11        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbboorr  iizzvvaajjaallcceevv  vvsseežžiivvlljjeennjjsskkee  kkaarriieerrnnee  oorriieennttaacciijjee  vv  

ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  »»VVsseežžiivvlljjeennjjsskkaa  kkaarriieerrnnaa  oorriieennttaacciijjaa  zzaa  ddeellooddaajjaallccee  

iinn  zzaappoosslleennee««  ((112211..  JJRR))  

 

 
Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 4.11.2011 Rok prijave:  6 rokov oddaje: 

 za šesti rok: 1. 3. 2014  
 

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

vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/ 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (VKO), 

ki jim sklad na podlagi javnega razpisa prizna sposobnost za izvajanje vseživljenjske karierne 

orientacije in jih uvrsti na seznam izvajalcev VKO. 

 

Javni razpis za izbor izvajalcev VKO je razpis odprtega tipa, v okviru katerega je predvidenih šest 

rokov za oddajo vlog.  

 

Izbrani izvajalci VKO bodo izvajali aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene, ki bodo v začetku 

leta 2012 izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za 

delodajalce in zaposlene in bodo s tem upravičeni do sofinanciranja storitev VKO za delodajalce in 

zaposlene. 

 

Sklop A: Postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov:  

Aktivnost 1: Izdelava analize stanja in opredelitev potreb za celovit razvoj kadrov: (seznanitev z 

instrumenti za razvoj kadrov ter priprava akcijskega načrta glede na potrebe):  

 

- opredelitev osnovne vizije podjetja, dolgoročnih ciljev, ključnih dejavnikov uspeha ter izdelava 

analize stanja (analiza obstoječih kompetenc zaposlenih in njihove uporabe pri delu) in priprava 

akcijskega načrta za razvoj kadrov.  

 

Aktivnost 2: Vzpostavitev ali prenova temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (ohranjanje, 

motiviranje, razvoj zaposlenih):  

- vzpostavitev kadrovske evidence;  

- sistemizacija delovnih mest;  

- izdelava modela kompetenc podjetja oz. kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in 

opredelitev kompetenčnih nivojev;  

- izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela (priprava vprašalnikov ter drugih orodij 

za izvajanje letnih in razvojnih razgovorov, strukturirani intervju, spremljanje kadrov);  

- uvedba ali prenova pravilnikov ter notranjih aktov podjetja.  

 

Sklop B: Usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno 

orientacijo zaposlenih:  

Aktivnost 1: Ocenjevanje kompetenc zaposlenih in izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu:  

Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno ključnim kadrom, ter kot svetovalno in 

izvedbeno delo za izvedbo ocenjevanj, testiranj, izdelave razvojnega načrta na delovnem mestu ipd.  

Aktivnost 2: Izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih:  

- profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov, potencialov, preferenc in kompetenc s 

pomočjo testiranj in drugih orodij ter izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih.  

Aktivnost 3: Osebni in poslovni coaching:  

- izvajanje individualnega coachinga;  

- izvajanje skupinskega coachinga (namenjen za time v podjetju).  

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/
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Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno in izvedbeno delo, namenjeno ključnim kadrom in ostalim 

zaposlenim.  

 

Sklop C: Usposabljanja, delavnice ali treningi na področju motivacije, osebnega in kariernega 

razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih:  

Aktivnost 1: Izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov na področju motivacije, osebnega razvoja 

ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih:  

- izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov na naslednjih področjih: motivacija, samomotivacija, 

osebni razvoj, veščine samoorganizacije oz. osebne učinkovitosti, učinkovita komunikacija, 

reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje, ustvarjalno mišljenje, timsko delo, motivacija za 

učenje, povečanje fleksibilnosti, ugotavljanje lastnih potencialov, upravljanje s stresom ter 

upravljanje s časom.  

Aktivnost 2: Izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov za pridobitev veščin vodenja kariere 

oziroma kariernega razvoja zaposlenih. 

- izvedba ocenjevanja zaposlenih in analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj (s testiranji in 

drugimi orodji, s pomočjo katerih se ugotavljajo osebnostne, intelektualne, verbalne sposobnosti, 

poklicni cilji, karierna sidra za potrebe izdelave osebnih in kompetenčnih profilov delovnih mest);  

- usposabljanje za izvajanje letnih ali razvojnih razgovorov ter intervjujev (metoda 360 stopinj, 

analiza povratne informacije ...);  

- izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu.  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Je določena po sklopih in aktivnostih na str. 21 razpisne dokumentacije 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pogoji prijaviteljev: 

da so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti iz predmeta javnega 

razpisa (svetovanje, izobraževanje, raziskovanje in druge vsebinsko primerljive dejavnosti) vsaj dve 

leti pred določenimi roki za oddajo vloge na ta javni razpis, kar je razvidno iz uradnih evidenc;  

 

 s strokovno ustreznim kadrom za 

kakovostno izvedbo aktivnosti, navedenih v predmetu javnega razpisa;  

 

acijskem postopku oziroma niso v 

postopku prenehanja samostojne dejavnosti;  

v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list. 

RS, št. 55/08, 66/08).  
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11..22      KKrreeddiittii  iizz  PPoossoojjiillnneeggaa  sskkllaaddaa  zzaa  MMSSPP    

 
Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:    

Vloge podjetij bo SID banka začela sprejemati  

14. oktobra 2013, in sicer izključno na spletni 

strani https://vloge.sid.si 

 

Vir objave: http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

SID banka objavlja dva programa iz Posojilnega sklada za MSP. 

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014  

 za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR. 

DOKUMENTACIJA 

(Objavljena dokumentacija je informativne narave. Vloga z vsemi pripadajočimi obrazci bo za 

izpolnjevanje dostopna na spletni strani https://vloge.sid.si dne 14. oktobra 2013) 

 Program za mikrofinanciranje MSP 

 Priloge programa za mikrofinanciranje poslovanja MSP 

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014 

 za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR 

DOKUMENTACIJA 

(Objavljena dokumentacija je informativne narave. Vloga z vsemi pripadajočimi obrazci bo za 

izpolnjevanje dostopna na spletni strani https://vloge.sid.si dne 14. oktobra 2013) 

 Program za financiranje MSP 

 Priloge programa za financiranje poslovanja MSP 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Mikrofinanciranje: Obseg programa znaša 41.666.666,67 EUR. 

Financiranje MSP: Obseg programa znaša 333.333.333,33 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Mikrofinanciranje: Najnižji znesek kredita znaša 30.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 

100.000,00 EUR. 

Financiranje MSP: Najnižji znesek kredita znaša 100.001,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 

1.000.000,00  EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kdo lahko pridobi kredit 

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena 

in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje 

pogoje: 

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP
1
; 

(b) ni podjetje v težavah
2
; 

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih 

obveznosti iz naslova obveznih dajatev; 

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 

http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp
http://www.sid.si/resources/files/doc/Posojilni_sklad_za_MSP/Program_za_mikrofinanciranje_poslovanja_MSP.pdf
http://www.sid.si/resources/files/doc/Posojilni_sklad_za_MSP/Priloge_programa_za_mikrofinanciranje_poslovanja_MSP.pdf
http://www.sid.si/resources/files/doc/Posojilni_sklad_za_MSP/Program_za_financiranje_poslovanja_MSP.pdf
http://www.sid.si/resources/files/doc/Posojilni_sklad_za_MSP/Priloge_programa_za_financiranje_poslovanja_MSP.pdf
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razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, 

(e) ne posluje v izključenem sektorju
 
(podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih); 

(f) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje 

pogoje: 

 razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0, 

 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; 

(g) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi 

za dve polni poslovni leti;  

(h) ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih 

izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,  

(i) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih. 

Podrobneje so pogoji razloženi v Posebnih pogojih financiranja poslovanja malih in srednje velikih 

podjetij (PPfpMSP) 

 

 

 

http://www.sid.si/resources/files/doc/Posojilni_sklad_za_MSP/Posebni_pogoji_financiranja_poslovanja_MSP_PPfpMSP.pdf
http://www.sid.si/resources/files/doc/Posojilni_sklad_za_MSP/Posebni_pogoji_financiranja_poslovanja_MSP_PPfpMSP.pdf
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11..33      PPoorrooššttvvaa  RRSS  zzaa  oobbvveezznnoossttii  ggoossppooddaarrsskkiihh  ddrruužžbb  iinn  zzaaddrruugg  iizz  nnaasslloovvaa  

kkrreeddiittoovv,,  nnaajjeettiihh  pprrii  pprrvvoovvrrssttnniihh  kkoommeerrcciiaallnniihh  bbaannkkaahh  iinn  hhrraanniillnniiccaahh,,  

nnaammeennjjeenniihh  ffiinnaanncciirraannjjuu  iinnvveessttiicciijj  vv  rraazzvvoojjnnee  pprroojjeekkttee  iinn//aallii  

ffiinnaanncciirraannjjuu  oobbrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  

 
Izdajatelj: SID banka 

Status: aktiven Datum objave: 4.11.2013 Rok prijave:    

- 30.10. 2014 

 

Vir objave:  

http://www.sid.si/Jamstvena-shema/Jamstvena-shema-za-financiranje-investicij-gospodarskih-druzb 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

SID banka, d.d., Ljubljana v imenu in za račun Republike Slovenije, razpisuje poroštveno kvoto 

po Zakonu in vabi k oddaji vlog za pridobitev poroštva Republike Slovenije za obveznosti 

gospodarskih družb in zadrug iz naslova kreditov, najetih pri prvovrstnih komercialnih bankah in 

hranilnicah, namenjenih financiranju investicij v razvojne projekte in/ali financiranju obratnih 

sredstev, skladno z določbami Zakona in Uredbe. 

Razpis je glede na namen kreditov razdeljen na dva sklopa, za katere se izdaja poroštvo RS. 

Gospodarska družba lahko po tem razpisu pridobi poroštvo RS za oba namena. Kreditodajalka, ki jo 

gospodarska družba pooblasti, odda vlogo ločeno za vsak namen posebej. 

NAMEN A 

Vključuje poroštva RS, ki se po Zakonu izdajajo za obveznosti gospodarskih družb za kredite, ki jih 

upravičenci najemajo za INVESTICIJE V OKVIRU RAZVOJNIH PROJEKTOV in predstavljajo vsak 

izdatek finančnih sredstev za nakup zemljišča, zgradbe, proizvajalne naprave, stroja, druge naprave in 

opreme ter ostalih opredmetenih osnovnih sredstev. 

NAMEN B 

Vključuje poroštva RS, ki se po Zakonu izdajajo za obveznosti gospodarskih družb za kredite za 

financiranje OBRATNIH SREDSTEV, ki predstavljajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, 

proizvodov in trgovskega blaga ter stroške storitev, razen stroškov plač in reprezentance. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Razpisana poroštvena kvota za namen A znaša 50.000.000 EUR. 

Razpisana poroštvena kvota za namen B znaša 50.000.000 EUR. 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za namen A znaša odstotek poroštva 80 % glavnice. 

Za namen B znaša odstotek poroštva 60 % glavnice 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci do poroštva 

 

Do pridobitve poroštva PS so upravičene gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji. Za 

gospodarske družbe po Zakonu se štejejo osebe, organizirane v statusni obliki po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe in po zakonu, ki ureja zadruge. 

 

Kreditodajalke 

 

Poroštvo se lahko izda za obveznosti iz naslova kreditov pri prvovrstnih komercialnih bankah in 

hranilnicah, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev 

 

 

http://www.sid.si/Jamstvena-shema/Jamstvena-shema-za-financiranje-investicij-gospodarskih-druzb
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11..44  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprriirreeddiitteevv  vv  MMeessttnnii  oobbččiinnii  KKooppeerr  zzaa  lleettoo  

22001144  

 

 
Izdajatelj: Občina Koper 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:    
- do 21. marca 2014, za prireditve, ki se bodo izvajale od 

1. maja do 30. septembra 2014,  

- do 16. maja 2014, za prireditve, ki se bodo izvajale od 

1. julija do 30. septembra 2014, 

-  do 22. avgusta 2014, za prireditve, ki se bodo izvajale 

od 1. oktobra do 31. decembra 2014. 

Končni rok: 22.8.2014  do 12. ure 

Vir objave:  

http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=27300 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2014. Kot prireditev 

se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih prireditev, ki 

se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Vabilo oz. obveščanje obiskovalcev prireditve MORA biti zato javno 

objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih promocijskih kanalov: plakat in/ali promocijska tiskovina (NE 

ŠTEJEJO FOTOKOPIRANE TISKOVINE) in/ali oglas v medijih (v tiskanem mediju, radijski oglas, TV 

oglas itd.). 

Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena 

otrokom in mladini. 

Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa so podrobneje opredeljene v razpisni 

dokumentaciji javnega razpisa. Le te niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša do največ 190.000,00 EUR. Razpisana sredstva bodo 

prijaviteljem dodeljena po naslednjem ključu: 

 na 1. razpisnem roku največ do 30.000 EUR;  

na 2. razpisnem roku največ do 120.000 EUR;  

na 3. razpisnem roku največ 20.000 EUR;  

na 4. razpisnem roku preostanek neporabljenih sredstev (največ do 20.000 EUR). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.):  

- društva in zveze društev,  

- ustanove in druge organizacije,  

- zasebni zavodi,  

- gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega 

razpisa in ne bodo redno financirana iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 ter niso 

subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

(Uradni list RS, št. 45/2010). 

 

http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=27300


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_30januar2014_SLOspirit.doc  10/44 

 

11..55      RRaazzppiiss  zzaa  zzbbiirraannjjee  pprreeddllooggoovv  22001144  SSlloovveennsskkii  ššttiippeennddiijjsskkii  sskkllaadd  EEGGPP  

iinn  NNFFMM  

 

 
Izdajatelj: CMEPIUS Ljubljana 

Status: aktiven Datum objave: 17.12.2013 Rok prijave:   17.2.2014 

 

Vir objave:  

http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (V nadaljevanju CMEPIUS), 

v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja Razpis za zbiranje predlogov 

2014 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM. 

 

 Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte 

s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in 

znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu.  

2. Upravičenost  
 

V okviru Razpisa so upravičene naslednje aktivnosti:  

 

 

lnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,  

-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,  

-institucionalnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju.  

 

Slovenski štipendijski sklad je namenjen predvsem krepitvi sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz 

Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupni proračun za ta razpis je ocenjen na 793.029,00 EUR. Proračun posameznih akcij je nadalje 

razdeljen:  

– 424.906,00 EUR  

– 

129.347,00 EUR  

-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu – 96.057,00 EUR  

-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja – 94.593,00 EUR  

– 48.126,00 EUR  

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V okviru Slovenskega štipendijskega sklada lahko projekte prijavijo:  

 

usposabljanja.  

 

http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx
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11..66    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  pprroojjeekkttoovv  mmeeddnnaarrooddnneeggaa  rraazzvvoojjnneeggaa  

ssooddeelloovvaannjjaa  nnaa  zzaahhooddnneemm  BBaallkkaannuu  vv  lleettiihh  22001144,,  22001155  iinn  22001166  

 

 
Izdajatelj: RS Ministrstvo za zunanje zadeve 

Status: aktiven Datum objave: 27.12.2013 Rok prijave:   7.2.2014 

 

Vir objave:  

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/32978/943573a68cf88f0e39cdd79fa4826359/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem 

balkanu v letih 2014, 2015 in 2016, ki jih izvajajo nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO), ustanove 

na področju razvojenga sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju 

ustanova) in izvajalci negospodarsvkih javnih služb v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NJS). 

Projekti, s katerimi se bodo prijavitelji prijavili na razpis, morajo biti trajnostno naravnani ter vključevati 

pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov. Izhajati morajo iz potreb skupnosti 

oz. držav prejemnic pomoči in na primeren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge 

relevantne lokalne dejavnike, kot npr. organe lokalne uprave. V projekt mora prijavitelj vključiti najmanj 

eno lokalno partnersko organizacijo. Projekti se morajo pretežno izvajati v ciljnih državah, kot dso 

opredeljene v nadaljevanju tega razpisa. 

V okviru predmeta javnega razpisa se razpisujejo tri vsebinska področja (A,B in C): 

A) Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda 

B) Skrb za dobrobit otrok 

C)  Krepitev vloge žensk 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

480.000 EUR, kar zadostuje za do 6 projektov. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Do 80.000 EUR za posemezen projekt in sicer do 24.000 EUR v letu 2014, do 31.000 EUR v letu 2015 in 

do 25.000 EUR v letu 2016. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prijacitelji na razpis so: 

- Nevladne organizacije registrirane v republiki Sloveniji 

- Ustanove, ki jih je (so)ustanovila vlada republike Slovenije, za izvajanje mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči 

- Izvajalci negospodarskih javnih služb 

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/32978/943573a68cf88f0e39cdd79fa4826359/
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11..77    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  PPrrooggrraammaa  NNoorrvveešškkeeggaa  

ffiinnaannččnneeggaa  mmeehhaanniizzmmaa  22000099--22001144  iinn  PPrrooggrraammaa  FFiinnaannččnneeggaa  

mmeehhaanniizzmmaa  EEGGPP  22000099--22001144  

 

 
Izdajatelj: RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 27.12.2013 Rok prijave:  28.2.2014 

 

Vir objave: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1004 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodeli nepovratna sredstva sofinanciranja projektov 

v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma 

EGP 2009–2014.  

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov, izbranih v okviru naslednjih področij oziroma 

pod-področij razpisa:  

SKLOP A - PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014  

- Področje Pobude za javno zdravje  

- Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov  

- Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom  

- Pod-področje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja  

- Področje Enakost spolov  

- Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju  

- Pod-področje Odločanje na političnem področju  

- Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja  

 

Isti projekt v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od 

pod-področij. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno pod-področje, kot partner pa lahko 

sodeluje v več prijavah. V kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega pod-področja, se upošteva prva 

prejeta.  

SKLOP B - PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA EGP 2009–2014  

- Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve  

- Področje Naravna dediščina  

- Področje Kulturna dediščina  

Projekt v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od področij 

razpisa. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno področje, kot partner pa lahko sodeluje v 

več prijavah. V kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega področja, se upošteva prva prejeta.  

Učinki projektov se morajo odraziti v Republiki Sloveniji. Upravičeno območje izvajanja dejavnosti 

projekta je praviloma območje Republike Slovenije in območje držav donatoric. Izjeme mora predhodno 

odobriti MGRT.  

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 

moške. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, 

znaša 16.886.132,00 EUR, ki jih sestavlja 85% namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 15% 

nacionalnega sofinanciranja. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo do 95% z nepovratnimi sredstvi oziroma do 90% v primeru, ko 

je nosilec projekta nevladna organizacija; ki jih sestavlja 85% namenskih sredstev finančnih mehanizmov 

in 15% nacionalnega sofinanciranja. Preostalih 5% sredstev, oziroma 10% v primeru, ko je nosilec projekta 

nevladna organizacija, je lastna udeležba. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Splošen pogoj: za upravičenega prijavitelja projekta se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna 

oseba zasebnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali medvladna organizacija, ki deluje v 

Republiki Sloveniji.  

Za sodelovanje na razpisu mora prijavitelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:  

- ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,  

- ni bil na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1004
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Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 

(Uradni list RS, št. 63/13 UPB7),  

- ni v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah 

skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02),  

 
- ni za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v 

postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun),  

- ni na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - Skl. US, 43/2011),  

- dejanski lastnik gospodarskega subjekta v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in 

financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11 in 108/2012 - ZIS-E) ni vpleten v postopke 

pranja denarja ali financiranja terorizma,  

- ne deluje v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008, 

40/2009, 26/2011, 87/2011, 57/2012, 39/2013 - Odl. US, 63/2013 - ZS-K),  

- ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije iz naslova javnih dajatev in prispevkov,  

- za projekt, ki ga prijavlja, ni pridobil oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (npr. 

državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, sredstev EU, sredstev finančnega mehanizma EGP in 

Norveškega finančnega mehanizma),  

- je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje predlaganega projekta, ne sme delovati kot posrednik,  

- ima zadostne vire financiranja, da zagotovi obstoj organizacije v obdobju trajanja projekta in da zagotovi 

potrebna finančna sredstva za izvedbo projekta,  

- ni bil pravnomočno kazensko obsojen za kazniva dejanja določena v 25. členu Zakona o kazenski 

odgovornosti pravnih oseb (Uradni list RS, št. 59/1999, 12/2000 - popr., 50/2004, 65/2008, 57/2012).  

 

 



SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..88  JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbboorr  ooppeerraacciijj  ss  ppooddrrooččiijj  ssoocciiaallnniihh  iinn  ddrržžaavvlljjaannsskkiihh  

kkoommppeetteenncc  mmllaaddiihh  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Status: aktiven Datum objave: 10.1.2014 Rok prijave:  11.2.2014 do 12. ure 

 

Vir objave:  

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1329 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju, namenjenih 

razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko 

utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij: - širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni, 

vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje 

nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov 

posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje. 

Razpis ima 2 sklopa:  

SKLOP A: nacionalne mladinske organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu v 

mladinskem sektorju, Mladinski svet Slovenije in 

SKLOP B: organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status delovanja v javnem interesu in so 

pravne osebe zasebnega prava ali organizacije, ki so mladinski sveti lokalnih skupnosti. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 800.000,00 EUR, od tega je 

predvidena okvirna vrednost sofinanciranja po sklopih:  

- SKLOP A: 320.000,00 EUR;  

- SKLOP B: 480.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja ne glede na sklop je največ 40.000,00 EUR na projekt. 

Projekti bodo sofinancirani v višini do 100 % upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi organizacija v mladinskem sektorju, ki je: 

 - pravna oseba zasebnega prava in ima na dan objave razpisa status delovanja v javnem interesu po 

Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju oziroma  

- Mladinski svet Slovenije oziroma  

- mladinski svet lokalne skupnosti, vpisan v register Mladinskih svetov pri URSM. Prijavitelji morajo 

izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so opredeljeni v besedilu javnega razpisa. 

 

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=1329


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..99    JJaavvnnii  ppoozziivv  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  

iizzbbrraanniihh  vv  ookkvviirruu  iinnssttrruummeennttoovv  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  zzuunnaannjjee  ppoommooččii  

SSkkuuppnnoossttii  vv  ffiinnaannččnnii  ppeerrssppeekkttiivvii  22000077––22001133  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za zunanje zadeve 

Status: aktiven Datum objave: 10.1.2014 Rok prijave:  3.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33012/3e628a6077dd953e4057da4fe7cfcfff/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru naslednjih 

instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti:  

DCI - Non State Actors and Local Authorities,  

DCI - Food Security,  

DCI - Investing in People,  

DCI - Environment and Sustainable Management of Natural Resources,  

DCI - Asylum and Migration;  

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR),  

European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI),  

Instrument for pre-accession assistance (IPA) in  

Instrument for humanitarian aid (HAI),  

katerih stroški so nastali v letu 2013 in bili plačani do 31.1.2014 ter niso bili financirani iz drugih virov, 

ampak iz lastnih sredstev. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

95.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Sredstva se lahko dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo 

zasebni zavodi), lahko je humanitarna organizacija, ki je registrirana v Republiki Sloveniji in je vpisana v 

razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni 

del, ki ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti;  

- prijavitelju so bila v okviru izbranega instrumenta do 31.12.2013 dodeljena sredstva za sofinanciranje 

projekta in je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju v okviru izbranega instrumenta, ki je 

bila veljavna v letu 2013. Če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da je prijavitelj sklenil pogodbo z 

nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta, ki je bila veljavna v letu 2013;  

- prijavitelj stroškov, ki so nastali pri izvajanju aktivnosti v okviru izbranega instrumenta, ni uveljavljal iz 

sredstev izbranih instrumentov ali drugih EU programov, državnega ali lokalnih proračunov ali drugih 

javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenske donacije); kot dokazilo 

predloži podpisano in žigosano izjavo (Obrazec št. 2);  

- stroški, katerih povračilo se uveljavlja, so nastali v letu 2013 in bili plačani do 31.1.2014;  

- prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke; kot dokazilo predloži 

podpisano in žigosano izjavo (Obrazec št. 1);  

- prijavitelj se strinja s pogoji javnega poziva (Obrazec št. 1). 

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33012/3e628a6077dd953e4057da4fe7cfcfff/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1100    UU..SS..  EEmmbbaassssyy  SSlloovveenniiaa  NNGGOO  SSmmaallll  GGrraannttss  

 

 
Izdajatelj: U.S. Embassy Slovenia 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:  1.3.2014  

 

Vir objave:  

http://slovenia.usembassy.gov/ngo_development_grants.html 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 
Ameriško veleposlaništvo je objavilo razpis, namenjen podpori dobro zasnovanih in 

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

bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih:  

- prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij,  

- ekonomski razvoj, vključno s spodbujanjem podjetništva,  

- regionalno sodelovanje,  

- okolje in znanost,   

- raznolikost,  

- sprava.  

Projektne aktivnosti morajo vključevati dogodke kot so raziskave, razprave in druge 

aktivnosti, ki prispevajo k boljšemu razumevanju EU-ZDA odnosov. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

Povprečni znesek financiranja je od 3.000 do 10.000 ameriških dolarjev. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

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

pogoje. 

 

http://slovenia.usembassy.gov/ngo_development_grants.html


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1111    UU..SS..  EEmmbbaassssyy  SSlloovveenniiaa  CCuullttuurraall  GGrraannttss  PPrrooggrraamm  

 

 
Izdajatelj: U.S. Embassy Slovenia 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:  1.3.2014  

 

Vir objave:  

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

Kratek opis 

predmeta razpisa: 
Ameriško veleposlaništvo je objavilo razpis, namenjen podpori projektom, ki podpirajo 

kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo. Veleposlaništvo 

podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, 

delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje 

ameriške kulture v Sloveniji. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Povprečni znesek financiranja je od 3.000 do 5.000 ameriških dolarjev in ne sme presegati 

10.000 ameriških dolarjev. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in usposobljeni posamezniki, ki 

izpolnjujejo razpisne pogoje. 

 

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


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1122    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  iinn  pprroojjeekkttoovv  nnaa  ppooddrrooččjjuu  

ttuurriizzmmaa  vv  MMeessttnnii  oobbččiinnii  VVeelleennjjee  zzaa  lleettoo  22001144  

 

 
Izdajatelj: Mestna občina Velenje 

Status: aktiven Datum objave: 10.1.2014 Rok prijave:  19.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.velenje.si/priloznosti 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v 

Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, 

izdajanje promocijskega materiala, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne 

dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, osveščanje in spodbujanje lokalnega 

prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,organizacija izobraževanj, 

seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma, spodbujanje 

razvoja celovitih turističnih proizvodov, aktivnosti za zagotavljanje turističnega 

podmladka in organizacija ter izvajanje turističnih prireditev. 

 

Razpisna področja:  

A: sofinanciranje programov in projektov turističnih društev, turistične zveze in članov 

turistične zveze,  

B: organizacija in izvedba Silvestrovanja na prostem, 31. 12. 2014;  

C: sofinanciranje programov turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih 

društev ali turistične zveze. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa so: 

 – za razpisno področje A: 19.000 €,  

– za razpisno področje B: 14.000 €, 

 – za razpisno področje C: 3.000 €. 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična društva, ki imajo sedež v Mestni 

občini Velenje, Turistična zveza Velenje in člani Turistične zveze Velenje.  

Na razpisno področje B se lahko prijavijo fizične osebe in druge pravne osebe, ki izvajajo 

projekt s področja turizma in imajo sedež na območju Mestne občine Velenje. Na razpisno 

področje C se lahko prijavijo turistični podmladki, ki delujejo v okviru Turistične zveze 

Velenje ali v okviru turističnih društev, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje. 

 

http://www.velenje.si/priloznosti


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1133    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  ttuurriissttiiččnniihh  ddeejjaavvnnoossttii  vv  

OObbččiinnii  MMeeddvvooddee  vv  lleettuu  22001144  

 

 
Izdajatelj: 

Občina Medvode 

Status: aktiven Datum objave: 10.1.2014 Rok prijave:  2.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.medvode.si/javni_razpisi_2013.htm#razpisi 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini 

Medvode v letu 2014, in sicer: a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine; b) Spodbujanje 

krajanov in mladine za delo na področju turizma; c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti; 

č) Promocija kraja; d) Urejanje turistične infrastrukture; e) Redna dejavnost turističnih 

društev. 

 

Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS z dne 3. 1. 

2014. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

35.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Na razpisu lahko sodelujejo turistična društva in njihove zveze, ki imajo sedež na območju 

Občine Medvode in so registrirani za delovanje na področju turizma ter imajo urejeno 

evidenco o članstvu. 

 

http://www.medvode.si/javni_razpisi_2013.htm%23razpisi


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1144    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ttuurriissttiiččnniihh  pprriirreeddiitteevv  vv  OObbččiinnii  SSeevvnniiccaa  

zzaa  lleettoo  22001144  

 

 
Izdajatelj: 

Občina Sevnica 

Status: aktiven Datum objave: 27.12.2013 Rok prijave:  31.1.2014  

 

Vir objave:  

http://www.obcina-sevnica.si/informacije/obcinski-razpisi 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v občini Sevnica, 

katerih cilj je povečanje turističnega obiska oz. promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na 
turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

12.775 EUR 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v občini 

Sevnica, ter so nosilci prireditve. 

 

http://www.obcina-sevnica.si/informacije/obcinski-razpisi


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1155    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  pprroojjeekkttoovv  ss  ppooddrrooččiijj::  sskkrrbb  zzaa  ddoobbrroobbiitt  oottrrookk,,  

ssppooddbbuujjaannjjee  rraazzvvoojjaa  nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  iinn  oozzaavveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii  oo  

mmeeddnnaarrooddnneemm  rraazzvvoojjnneemm  ssooddeelloovvaannjjuu  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za zunanje zadeve 

Status: aktiven Datum objave: 17.1.2014 Rok prijave:  20.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33021/91d18ce6168c7281beecd0ec96fed82b/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo 

nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji, ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki 

jih je (so)ustanovila vlada Republike Slovenije in izvajalci negospodarskih javnih služb v Republiki 

Sloveniji. 

 

Razpis je razdeljen v štiri sklope: 

 

•    Sklop A: Moldova – skrb za dobrobit otrok 

•    Sklop B: Jordanija – skrb za dobrobit otrok 

•    Sklop C: Krepitev kapacitet NVO v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in humanitarne pomoči 

•    Sklop D: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Ministrstvo bo za financiranje do štirih razpisanih projektov namenilo do 166.000 EUR, in sicer po 

sklopih:  

- sklop A: v skupni višini do 80.000 EUR za do en projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016 (do 

24.000 EUR v 2014, do 31.000 EUR v 2015 in do 25.000 EUR v 2016); 

 - sklop B: v skupni višini do 31.000 EUR za do en projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015 (do 16.000 

EUR v 2014 in do 15.000 EUR v 2015);  

- sklop C: v skupni višini do 40.000 EUR za do en projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015 (do 20.000 

EUR v 2014 in do 20.000 EUR v 2015);  

- sklop D: v skupni višini do 15.000 EUR za do en projekt ki se bo izvajal v 2014 in do marca 2015 (do 

10.000 EUR v letu 2014 in do 5.000 EUR v letu 2015). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prijavitelji na javni razpis so:  

- nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (na javnem razpisu so upravičene prijaviteljice 

NVO, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), Zakona o 

ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.) ali Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 

12/91) (samo zasebni zavodi), humanitarne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in so vpisane v 

razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 28/03) ali verske skupnosti in 

njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti);  

- ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči;  

- izvajalci negospodarskih javnih služb (NJS ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.  

12/91 s spremembami in dopolnitvami).  

Za dejavnost javne službe na področju negospodarskega sektorja se štejejo dejavnosti, ki se opravljajo z 

zakonom ali odlokom lokalne skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, 

zdravstva, socialnega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, katerih 

trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu država ali lokalna skupnost. Cilj opravljanja 

NJS je zagotavljanje primernega, kakovostnega in vsem uporabnikom pod enakimi pogoji dostopnega 

blaga in storitev. Dejavnost se ne glede na statusno pravno obliko izvajalca opravlja kot nepridobitna 

dejavnost.) 

 

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33021/91d18ce6168c7281beecd0ec96fed82b/
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11..1166    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  mmeeddnnaarrooddnniihh  rraazziisskkoovvaallnniihh  pprroojjeekkttoovv  vv  

ookkvviirruu  iinniicciiaattiivvee  EERRAA--NNEETT  FFOORREESSTTEERRRRAA  vv  lleettuu  22001144  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Status: aktiven Datum objave: 17.1.2014 Rok prijave:  5.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1119 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa v okviru ERA-NET iniciative FORESTERRA (Raziskave 

mediteranskih gozdov z boljšo koordinacijo in integracijo) je financiranje aktivnosti 

slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalnih konzorcijih, ki bodo za izvajanje izbrani 

v okviru skupnega mednarodnega razpisa FORESTERRA. 

 

Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti boljšo koordinacijo in integracijo 

raziskovalnih programov, saj je problematika raziskav v gozdovih mediteranskega prostora 

velika razdrobljenost, neažurnost in pomanjkanje materialnih sredstev. 

 

Mednarodni razpis, v okviru razpoložljivih sredstev, zajema dve temi: 

 

1. Mrežni projekt (Networking action) -  Razumevanje dejavnikov, vplivov in kriterijev 

globalnih sprememb na gozdne ekosisteme v mediteranskem prostoru (globalne spremembe). 

 

2. Skupni projekt (Collaborative project) - Pospeševanje prožnosti  gozdnega ekosistema z 

zagotavljanjem  biotske raznovrstnosti :od genov do združb - (biotska raznovrstnost). 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je 150.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Ministrstvo bo sofinanciralo izbrane projekte v višini do 100 odstotkov upravičenih stroškov 

nacionalnega partnerja in sicer za skupni projekt (biotska pestrost) največ do 150.000 EUR in 

za mrežni projekt (globalne spremembe) največ do 21.000 EUR, vendar za vse projekte 

največ do višine razpisanih sredstev. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa. Poleg 

tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so opredeljeni v 

razpisni dokumentaciji. 

 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1119
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11..1177    JJaavvnnii  rraazzppiiss  nnaaggrraadd  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  nnaa  ppooddrrooččjjuu  ššoollssttvvaa  zzaa  lleettoo  

22001144  

 

 
Izdajatelj: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva 

Status: aktiven Datum objave: 17.1.2014 Rok prijave:  23.5.2014  do 13. ure 

 

Vir objave:  

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1332 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne 

prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega 

procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za 

uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.  

 

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 6 za življenjsko delo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati 

podelitve posmrtne nagrade. Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga 

organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega 

šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, 

izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov 

madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v 

Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po 

svetu. 

 

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=1332
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11..1188    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ddeelloovvaannjjaa  ttuurriissttiiččnniihh  ddrruušštteevv  iinn  ddrruuggiihh  

ddrruušštteevv,,  kkaatteerriihh  ggllaavvnniinnaa  ddeelloovvaannjjaa  ssppooddbbuujjaa  rraazzvvoojj  iinn  pprroommoocciijjoo  

ttuurriizzmmaa  vv  MMeessttnnii  oobbččiinnii  KKooppeerr  vv  lleettuu  22001144  

 

 
Izdajatelj: Mestna občina Koper 

Status: aktiven Datum objave: 8.1.2014 Rok prijave:  10.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=27429 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, 

katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v 

letu 2014. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Do 55.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistična društva in druga društva, katerih 

glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki:  

- so sodelovala na predstavitvi krajevnih skupnosti Mestne občine Koper v letu 2013, ki se je 

odvijala kot del občinskega praznika (5.5.2013) ali novoustanovljena društva,  

- delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,  

- delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper ali 

delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,  

- ne bodo prejela sredstev za program dela v letu 2014 iz drugih virov Mestne občine Koper,  

- ki so oddala končno poročilo o delu za leto 2013, v primeru prijave na javni razpis za 

sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih delovanje spodbuja 

razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2013. 

 

 

 

http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=27429
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11..1199    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprriirreeddiitteevv  iinn  ddrruuggiihh  aakkttiivvnnoossttii,,  kkii  

ppoossppeeššuujjeejjoo  rraazzvvoojj  ttuurriizzmmaa,,  mmllaaddiinnsskkiihh  pprroojjeekkttoovv  tteerr  ddrruuggiihh  

ddrruužžbbeenniihh  ddeejjaavvnnoossttii  vv  OObbččiinnii  VViippaavvaa  vv  lleettuu  22001144  

 

 
Izdajatelj: Občina Vipava 

Status: aktiven Datum objave: 20.1.2014 Rok prijave:  18.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2014012114435551&lng=slo 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, 

mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2014. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

12.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje:  

– imajo sedež v Občini Vipava (društva, klubi, zavodi ter druge nevladne organizacije),  

– so organizatorji prireditve oziroma druge aktivnosti,  

– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu, kot to ureja ustrezna 

zakonodaja (Zakon o društvih),  

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je predmet razpisa,  

– občini vsako leto pravočasno dostavijo poročilo o realizaciji programov in porabi 

sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev. Izjemoma se lahko na 

razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Vipava, v primeru, da je 

projekt posebnega pomena za občino. 

 

http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2014012114435551&lng=slo
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11..2200      RRaazzppiiss  EErraassmmuuss++  22001144  PPooddrrooččjjee  iizzoobbrraažžeevvaannjjaa,,  uussppoossaabblljjaannjjaa  iinn  

ššppoorrttaa    

 

 
Izdajatelj: CMEPIUS Ljubljana 

Status: aktiven Datum objave: 

12.12.2013 

Rok prijave:  glej spodaj - prijavni roki  
Vsi roki za oddajo vlog v nadaljevanju se iztečejo ob 12:00 (opoldne) po 

bruseljskem času. 

Ključni ukrep 1 Mobilnost posameznikov na 

področju izobraževanja in usposabljanja 
17. marec 2014 

Ključni ukrep 1 Skupni magistrski študij   27. marec 2014 

Ključni ukrep 2 Strateška partnerstva na 

področju izobraževanja in usposabljanja  
30. april 2014 

Ključni ukrep 2 Koalicije znanja/sektorskih 

spretnosti   
03. april 2014 

Jean Monnet akcijekatedre, moduli, centri 

odličnosti, podpora institucijam, omrežja, projekti   
26. marec 2014 

Šport Partnerstva sodelovanja na področju športa  15. maj 2014 

Šport Neprofitne evropske športne prireditve  
14. marec 2014 

15. maj 2014 
 

Vir objave: http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Razpis_EPlus2014_SI.pdf 

http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na in je odvisen od sprejetja uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o uvedbi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in 

šport. Program zajema obdobje od leta 2014 do leta 2020. Posebni cilji programa Erasmus+ so 

navedeni v členih 5, 11 in 16 uredbe.  

 Ukrepi  

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:  

ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov,  

— mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih 

— skupni magistrski študij  

— dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe  

ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks  

— strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih  

— koalicije znanja  

— koalicije sektorskih spretnosti  

— krepitev zmogljivosti na področju mladih  

ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik  

— strukturirani dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladih  

dejavnosti Jean Monnet  

— katedre Jean Monnet  

— moduli Jean Monnet  

— centri odličnosti Jean Monnet  

— podpora Jean Monnet ustanovam in združenjem 

http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Razpis_EPlus2014_SI.pdf
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
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— omrežja Jean Monnet  

— projekti Jean Monnet  

šport  

— partnerstva sodelovanja na področju športa  

— neprofitne evropske športne prireditve 

Razpisna dokumentacija 

Vsa razpisna dokumentacija je trenutno na voljo v angleškem jeziku, le besedilo razpisa je 

dostopno tudi v slovenščini. V kratkem bo na razpolago tudi v slovenščini. 

Razpis SI  EN 

 

Uredba EN  SI 

 

Vodnik za prijavitelje  

Razpoložljiv proračun 2014  

Ostala razpisna dokumentacija (vzorci prijavnic in predstavitveno gradivo programa) je na 

voljo na spletni strani Evropske komisije. 

Informativni dogodki in delavnice 

Cmepius kot nacionalna agencija za program Erasmus+ za področje izobraževanja, 

usposabljanja in športa bo organiziral več informativnih dogodkov in delavnic za potencialne 

prijavitelje. Točne lokacije in datumi bodo ažurno objavljani na naši spletni strani. 

Spremljajte objave! 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Proračun in trajanje projektov  

Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 1 507,3 milijona EUR, in sicer:  

izobraževanje in usposabljanje: 1 305,3 milijona EUR  

mladi: 174,2 milijona EUR  

Jean Monnet: 11,2 milijona EUR  

šport: 16,6 milijona EUR  

Obseg dodeljenih nepovratnih sredstev in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot 

sta vrsta projekta in število vključenih partnerjev. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Vsak javni ali zasebni organ, ki je dejaven na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in 

športa, lahko zaprosi za financiranje v okviru programa Erasmus+. Poleg tega lahko skupine 

mladih, ki so aktivni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za 

financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na 

področju mladih.  

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:  

Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+:  

— 28 držav članic Evropske unije,  

— države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein, Norveška,  

— države kandidatke EU: Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija,  

http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Razpis_EPlus2014_SI.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Razpis_EPlus2014_EN.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Razpis_EPlus2014_EN.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Decision-1288-2013_EN.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Uredba_ERAPLUS.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Uredba_ERAPLUS.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/EPlus2014_Vodnik_EN.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/EPlus2014_Vodnik_EN.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Razpis_Erasmusplus2014_sredstva.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Razpis_Erasmusplus2014_sredstva.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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— Švicarska konfederacija 

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.  

Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po programu Erasmus+. 

PIC koda 

V novem programu Erasmus+ se bo morala vsaka organizacija, ki bo želela sodelovati v 

kateri koli aktivnosti programa, registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique 

Registration Facility) in pridobiti t.i. Personal Identification Code (PIC) kodo. Organizacija 

bo to pridobljeno PIC kodo uporabljala pri vsakem nadaljnjem sodelovanju v programu 

Erasmus+. 

Evropska komisija je odprla poseben portal za organizacije (Participant Portal), preko 

katerega lahko vstopate v URF. Obenem je Evropska komisija pripravila tudi priročnik za 

uporabnike v angleškem jeziku.  

PRIROČNIK  

Vstopna stran portala in priročnik bosta v kratkem na voljo tudi v slovenskem jeziku. 

Za dostop do portala in priročnika je potrebna registracija v sistem ECAS (the European 

Commission's user Authentication Service). 

POMEMBNO! 

Vse organizacije, ki so svojo PIC kodo že pridobile znotraj sodelovanja v 7. okvirnem 

programu prosimo, da v sistemu URF še enkrat preverijo točnost svojih podatkov. 

 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Erasmus%20%20URF%20manual%20v.1.1.pdf
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Erasmus%20%20URF%20manual%20v.1.1.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_30januar2014_SLOspirit.doc  29/44 

 

11..2211      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  ss  ppooddrrooččjjaa  eennaakkoossttii  ssppoolloovv  

zzaa  lleettoo  22001144  

 

 
Izdajatelj: MDDSZ 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2014 Rok prijave:  17.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=995 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov. Enakost spolov za potrebe tega 

razpisa pomeni, da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti, da so ženske in moški 

enako udeleženi in imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in 

zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih 

potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša  

razvoj. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev razpisa je 20.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000 EUR. 

Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo 

zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje 

posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 10.000,00 EUR.  

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

imajo ustrezno dokazilo o registraciji; 

so neprofitne pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, 

prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije, 

prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in 

ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni 

izvajala ter ni del rednega programa organizacije, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v 

točki F) 3. obrazca Projekt/2014, 

posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je lahko sodelujoča organizacija pri 

največ enem prijavljenem projektu. 

 

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

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

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

delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,  

osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,  

dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se 

prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. 

Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organizacija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana v 

vpisnik prostovoljskih organizacij. 

 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=995
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11..2222      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  vv  ppooddppoorroo  ddrruužžiinnii  vv  lleettuu  

22001144  

 

 
Izdajatelj: MDDSZ 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2014 Rok prijave:  24.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=996 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2014, ki jih bo v letu 

2014 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo bo 

sofinanciralo programe z naslednjo vsebino:  

1. Družinski centri (Program 1),  

2. Terapevtski programi psihosocialne pomoči (Program 2). 

 

5. 2. 2014, ob 12.00 uri, bo organizirano informativno srečanje o javnem razpisu na Ministrstvu za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 368.557,46 EUR, od tega je za sofinanciranje 

Programov 1 namenjenih 160.000,00 EUR, za sofinanciranje Programov 2 pa 208.557,46 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje programa največ v višini 80% vrednosti programa, in sicer 

največ 15.000,00 EUR za Program 1 in Program 2 (prijavitelj lahko zaprosi za manjši znesek, vendar ne 

manj kot 10.000,00 EUR za Program 1 in Program 2). 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega 

varstva, in sicer:  

dejavnost SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije;  

dejavnost SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;  

dejavnost SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje;  

dejavnost SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve;  

dejavnost SKD 93.19 – Druge športne dejavnosti in  

dejavnost SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; ter izpolnjujejo druge razpisne 

pogoje. 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=996
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11..2233      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  iinnffoorrmmaattiivvnnoo--kkoommuunniikkaacciijjsskkiihh  iinn  

iizzoobbrraažžeevvaallnniihh  pprroojjeekkttoovv  nneevvllaaddnniihh  iinn  hhuummaanniittaarrnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  vv  lleettuu  

22001144  

 

 
Izdajatelj: Urad Vlade RS za komuniciranje 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:  24.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2014/ 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne 

organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, 

izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah. 

 

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih 

projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali 

naslednja vsebinska področja: A. 10. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo,  

B. Boj proti sivi ekonomiji,  

C. Boj proti trgovini z ljudmi. 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in humanitarnih organizacij na podlagi 

tega razpisa v letu 2014 namenil 70.000,00 EUR, od tega za:  

sklop A 30.000,00 EUR,  

sklop B 20.000,00 EUR in  

sklop C 20.000,00 EUR. 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70% upravičenih stroškov 

projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prijavitelji na vse sklope tega javnega razpisa so tiste nevladne in 

humanitarne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed 

naslednjih pogojev:  

- so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in 

Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali  

- imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih 

organizacijah. Prijavitelj lahko na razpis prijavi samo en (1) projekt. 

 

http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2014/
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11..2244        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbboorr  ooppeerraacciijj  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  iinnvveessttiicciijj  vv  jjaavvnnoo  

ššppoorrttnnoo  --  rreekkrreeaacciijjsskkoo  iinnffrraassttrruukkttuurroo  --  IIVV  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2014 Rok prijave:  4.3.2014 do 10. ure 

 

Vir objave:  

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1334 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v 

turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe, kar zahteva 

urejeno okolje in primerne objekte kot to določa OP RR 2007–2013. Sofinancirali se bodo objekti 

državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Za proračunski leti 2014 in 2015 je po tem javnem razpisu skupno namenjenih 7.800.000,00 EUR, pri 

čemer se lahko spremeni dinamika po rebalansu pro¬računa Republike Slovenije za leto 2014 oziroma 

po spremembi proračuna Republike Slovenije za leto 2015. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Vrednost investicije brez DDV in brez vrednosti zemljišča mora presegati 2 mio EUR in ne sme biti 

večja od 10 mio EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavi lastnik nepremičnine (pravna oseba javnega prava), ki je predmet 

prijave, ali njegov uradni pooblaščenec. Javni športni objekti so v skladu s 17. in 18. členom Zakona o 

športu za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori, ki so v lasti Republike 

Slovenije ali lokalnih skupnosti. Posamezna lokalna skupnost se lahko na razpis prijavi samo z 

enim projektom. 

 

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=1334
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11..2255      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammaa  ddeellaa  kkoonnzzoorrcciijjaa  ookkoolljjsskkiihh  

nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  zzaa  lleettii  22001144  iinn  22001155,,  kkii  ssee  bboo  iizzvvaajjaall  vv  OOkkoolljjsskkeemm  

cceennttrruu  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2014 Rok prijave:  17.2.2014 do 10. ure 

 

Vir objave:  

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis  za sofinanciranje programa dela konzorcija 

okoljskih nevladnih organizacij za leti 2014 in 2015, ki se bo izvajal v Okoljskem centru, Trubarjeva 

50, Ljubljana. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev za vse razpisane vsebine je 100.000 EUR za leti 2014 in 2015. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Konzorcij NVO mora izvesti program dela, katerega pričakovani finančni obseg je letno 

50.000 EUR (brez DDV) oz. 100.000 EUR (brez DDV) za obe pogodbeni leti. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni vlagatelji so: konzorcij oz. povezava najmanj šestih NVO, ki delujejo na 

področju varstva okolja oz. narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o 

društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih - samo zasebni zavodi - ki imajo uradni 

sedež na ozemlju Republike Slovenije). V konzorciju mora biti najmanj polovica ali več 

NVO, ki imajo podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva 

okolja oz. ohranjanja narave. 

 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
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11..2266      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  mmeeddnnaarrooddnniihh  rraazziisskkoovvaallnniihh  

pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  iinniicciiaattiivvee  EERRAA--NNEETT  CCOORREE  OORRGGAANNIICC  PPLLUUSS  

 
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2014 Rok prijave:   

1. faza: oddaja internetne predprijave projekta je 25. 

februar 2014 do 13.00 ure na naslov opredeljen v JR 

2. faza: oddaja končne prijave predvidoma 1. julij 2014 
Vir objave:  

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1121 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC PLUS je 

sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev  v mednarodnih konzorcijskih raziskovalnih 

projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru skupnega mednarodnega razpisa za mednarodne 

projekte ERA-NET CORE ORGANIC PLUS s področja ekološke pridelave in sistemov 

kmetovanja. Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom CORE 

Organic Plus, ki je objavljen na tej spletni strani. 

Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti najkakovostnejše mednarodne projekte na 

temah, ki so družbeno visoko  relevantne in podpirati mehanizme mednarodnih raziskav in 

inovacij na področju ekološke pridelave in sistemov kmetovanja ter znanje učinkovito 

posredovati uporabnikom. Mednarodni projekt mora temeljiti na konzorcijskem sodelovanju - 

konzorcija partnerjev mednarodnega projekta iz sodelujočih držav Evropske unije.  

 

Glavne teme mednarodnega razpisa, kjer lahko sodelujejo slovenski prijavitelji, so:  

1)  Pridelek:  interakcija rastline / tla pri ekološki pridelavi poljščin (Crop: 

Plant/Soil interaction in organic crop production) 

2) Funkcionalna biotska raznovrstnost za izboljšanje upravljanja z boleznimi, 

plevelom in škodljivci (Functional biodiversity to improve management of 

diseases, weeds and pests) 

3)  Zdravstveno varstvo živali, vključno z vzrejo (Livestock health management 

system including breeding) 

4) Zagotavljanje kakovosti in varnosti ekološke hrane vzdolž predelovalne verige 

(Ensuring quality and safety of organic food along the processing chain) 

Slovenski prijavitelji se lahko prijavijo le v okviru 1. in 3. teme, nacionalne prioritete 

Slovenije so navedene v Smernicah  za prijavitelje na spletni strani 

http://www.coreorganic.org 
 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Višina sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS za izvedbo tega razpisa je do 200.000 

EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta, v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. 

Predvideni okvirni obseg sredstev za posamezno tematsko raziskovalno področje je za 

Slovenijo opredeljen v prilogi A objave javnega razpisa CORE Organic Plus (Announcement 

of the CORE Organic Plus call - Annex A) z možnostjo prerazporeditve sredstev med 

tematskima raziskovalnima področjema, vendar le v višini skupnih razpisanih sredstev. 

Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti.  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS bo sofinanciralo najbolje ocenjene projekte do porabe 

sredstev, vendar le, če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške 

sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Izbrane projekte bo ministrstvo 

sofinanciralo v višini do 100 odstotkov upravičenih stroškov nacionalnega partnerja in največ 

do višine razpisanih sredstev. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, 

objavljenega na spletni strani: http://www.coreorganic.org/. Slovenski prijavitelji oz. javne in 

zasebne raziskovalne institucije in privatna podjetja pa morajo izpolnjevati tudi nacionalne 

pogoje, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1121
http://www.coreorganic.org/pdf/2013_COPlus_call_announcement.pdf
http://www.coreorganic.org/


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_30januar2014_SLOspirit.doc  35/44 

 

 

11..2277      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  aakkttiivvnnoossttii  ttuurriissttiiččnniihh  

ddrruušštteevv  iinn  ttuurriissttiiččnniihh  pprriirreeddiitteevv,,  kkii  jjiihh  oorrggaanniizziirraajjoo  ttuurriissttiiččnnaa  ddrruuššttvvaa  

nnaa  jjaavvnniihh  ppoovvrrššiinnaahh  vv  MMeessttnnii  oobbččiinnii  LLjjuubblljjaannaa  zzaa  lleettoo  22001144  

 

 
Izdajatelj: Turizem Ljubljana 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2014 Rok prijave:  28.2.2014 do 11. ure 

 

Vir objave:  

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-

narocila/razpisi/86532/detail.html 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih 

prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini 

Ljubljana za leto 2014. 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 50.000 EUR. 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

Turizem Ljubljana bo sofinanciral izbrane programe aktivnosti turističnih društev in 

turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL v 

letu 2014, v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti programa. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na 

območju Mestne občine Ljubljana ter izpolnjujejo razpisne pogoje. 

 

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/86532/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/86532/detail.html
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11..2288      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  zzbbiirraannjjee  pprreeddllooggoovv  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ttuurriissttiiččnniihh  

pprriirreeddiitteevv  nnaa  jjaavvnniihh  ppoovvrrššiinnaahh  vv  MMeessttnnii  oobbččiinnii  LLjjuubblljjaannaa  zzaa  lleettoo  22001144  

 

 
Izdajatelj: Turizem Ljubljana 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2014 Rok prijave:  28.2.2014 do 11. ure 

 

Vir objave:  

http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/86531/detail.html 

Kratek opis 

predmeta razpisa: 

Predmet razpisa je:  

A/ sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki  

- so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 

za obdobje 2014 -2020,  

- so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem ,  

- spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih prireditev,  

- izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno javno infrastrukturo,  

- predstavljajo podporo praznovanju pomembnejših obletnic (2000 let Emone) in 

dogodkov;  

B/ drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v 

točki A/ in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev in programov z razpisanih 

področij A/ in B/ za leto 2014 znaša 160.000 EUR. 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

Izbrane turistične prireditve in programe bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do 

največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi 

ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine vloge in bodo 

prireditve izvajali v obdobju od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. 

novembra 2014, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. 

 

http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/86531/detail.html
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11..2299      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  ttuurriissttiiččnniihh  ddrruušštteevv  zzaa  

lleettoo  22001144  vv  OObbččiinnii  ZZaaggoorrjjee  oobb  SSaavvii  

 

 
Izdajatelj: Občina Zagorje ob Savi 

Status: aktiven Datum objave: 10.1.2014 Rok prijave:  14.2.2014 do 12. ure 

 

Vir objave:  

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=3049 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov dela turističnih društev za leto 2014. 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

5.350 EUR 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine oz. 

potencialni upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,  

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa 

zakonodaja,  

- so registrirani pri pristojni upravni enoti,  

- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske moţnosti 

za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti,  

- občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko in finančno letno poročilo o 

realizaciji sofinanciranega programa dela,  

- dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih 

ali mednarodnih virov in  

- delujejo najmanj eno leto (registracija). 

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=3049
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22  JJAAVVNNII  PPOOZZIIVVII  IINN  PPOONNUUDDBBEE  
 

22..11    JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ""UUssppoossaabblljjaannjjee  nnaa  ddeelloovvnneemm  mmeessttuu  22001122//22001133""  

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.3.2013, 

podaljšanje 15.5.2013 

Rok prijave:  

Razpis je podaljšan  do 1.6.2014 oz. do porabe 

sredstev 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=385 

 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

S tem programom vam omogočamo usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in 

povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se odločite 

za njihovo zaposlitev. Pri tem lahko izbirate, katere kandidate boste zaposlili.  

V usposabljanje na delovnem mestu pri vas se lahko vključijo tisti, ki so prijavljeni 

med brezposelnimi in ustrezajo ciljni skupini za vključitev 

Predvidena je vključitev več kot 5.500 brezposelnih. 

Usposabljanje traja 1 mesec (preprostejša delovna mesta) oziroma 2 meseca 

(zahtevnejša delovna mesta). Za brezposelne, mlajše od 30 let, lahko usposabljanje 

traja 3 mesece. 

Za izvedeno usposabljanje na delovnem mestu vam lahko povrnemo naslednje 

upravičene stroške: 

 221 EUR za 1-mesečno usposabljanje udeleženca (preprostejša delovna 

mesta), 

 354 EUR za 2-mesečno usposabljanje udeleženca (zahtevnejša delovna 

mesta) in 

 487 EUR za 3-mesečno usposabljanje udeleženca, ki je mlajši od 30 let. 

Navedena zneska zajemata sofinanciranje stroškov mentorja za usposabljanje 

udeležencev, predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev ter njihovega 

zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (zneska sta določena na 

podlagi standardnega obsega stroškov). 

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu se kot upravičeni 

strošek lahko povrnejo le dejanski nastali stroški za predhodni zdravniški pregled 

udeležencev. 

Gre za delodajalce iz sektorja države in nekaterih drugih dejavnosti (javne nefinančne 

družbe, javne druge denarne finančne institucije, javni drugi finančni posredniki, javni 

izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti, javne zavarovalne družbe in pokojninski 

skladi, nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva). 

 

Stroške vam povrnemo na podlagi predloženega zahtevka in vseh zahtevanih dokazil 

o izvedenem usposabljanju. 

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja. To pomeni, da 

udeleženci še naprej ostanejo prijavljeni pri nas, za celotno obdobje usposabljanja. 

Pred začetkom usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled in z nami 

podpisati pogodbo o vključitvi v program. Ravno tako morate kandidate pred 

začetkom usposabljanja zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

Usposabljanje mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovite kot 

delodajalec. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev. 

Usposabljanje lahko traja največ 8 ur na dan in največ 40 ur na teden. Ne sme 

potekati ob nedeljah in praznikih. 

Če se udeleženec usposablja za polni delovni čas, mora mentor zanj opraviti najmanj 

30 ur mentorstva na mesec. Če se udeleženec ne usposablja za polni delovni čas, sme 

mentor zanj opraviti sorazmerno manj ur mentorstva, glede na dejansko prisotnost 

udeleženca na usposabljanju. Pri tem mora biti mentorstvo opravljeno kakovostno in 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=385
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v potrebnem obsegu.  

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

Za obdobje 2012–2013 je na javnem povabilu na voljo 10 milijonov EUR. 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

Če imate na zadnji dan meseca pred dnem oddaje ponudbe: 

 od 1 do 10 redno zaposlenih – lahko pridobite sredstva za usposabljanje 

največ 3 brezposelnih, 

 od 11 do 100 redno zaposlenih – lahko pridobite sredstva za usposabljanje 

največ 10 brezposelnih, 

 od 101 do 250 redno zaposlenih – lahko pridobite sredstva za usposabljanje 

največ 15 brezposelnih, 

 več kot 250 zaposlenih – lahko pridobite sredstva za usposabljanje največ 30 

brezposelnih. 

Če ste samostojni podjetnik posameznik (zavarovalna podlaga 005), pri čemer 

poslujete najmanj 12 mesecev in nimate redno zaposlenih – lahko pridobite sredstva 

za usposabljanje največ 1 brezposelne osebe. 

 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, 

registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge 

zahtevane pogoje. 
Če ste sodelovali že na prejšnjem javnem povabilu (za obdobje 2009/2011) ali v 

zadnjih 12 mesecih na drugih javnih povabilih za usposabljanje na delovnem mestu 

(npr. za nekdanje delavce Mure), morate ob prvi oddaji ponudbe dokazati, da ste 

zaposlili vsaj 1/3 udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje. 

Pogoj glede zaposlitev ob prvi oddaji ponudbe ne velja, če doslej še niste pridobili 

sredstev za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu ali če ste na prejšnjem in 

drugih javnih povabilih usposabljali manj kot 3 brezposelne. 
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22..22      JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ppooddjjeettjjeemm  zzaa  ooddddaajjoo  pprriijjaavv  iinn  ssooddeelloovvaannjjee  vv  

»»PPRROOGGRRAAMMUU  ZZAA  SSPPOODDBBUUJJAANNJJEE  RRAAZZVVOOJJAA  NNOOVVIIHH  

PPRROODDUUKKTTOOVV  VV  LLEETTIIHH  OODD  22001133  DDOO  22001155  --  RRNNPP  22001133««  

 
Izdajatelj: SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija 

Status: aktiven Datum objave: 25.10.2013 Rok prijave:  

- 14.2.2014 do 10.00 ure.  

V primeru nerazdeljenih sredstev dodatni roki. 
Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-SPREMEMBA-IN-DOPOLNITEV---

Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijav-in-sodelovanje-v-PROGRAMU-ZA-

SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETI 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov 

podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 

2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno 

raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja 

novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, 

vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov 

in storitev, ki s pridobivanjem  oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in 

trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti 

proizvodov in/ali proizvodnje. 

 

Vprašanja na na elektronski naslov: RNP2013@spiritslovenia.si, sprejemamo od 

25.11.2013 do vključno 8.12.2013 do 24h, končne dopolnitve pojasnil bodo 

objavljene na spletni strani 11.12.2013. 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 
Razpisana višina sredstev znaša 30.000.000,00 EUR. 

Razpoložljiva sredstva po posamezni kategoriji RNP 2013: 

 kategorija RNP v mikro in malih podjetjih 15 mio EUR, od tega 2 mio 

EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, 

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

Dravi; 

 kategorija RNP 2013  v srednje velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 

mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO 

Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in 

Selnica ob Dravi; 

 kategorija RNP 2013  v velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR 

za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, 

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

Dravi. 

 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
Sofinanciranje razvojnih aktivnosti v podjetjih bo potekalo na osnovi standardnega 

obsega stroškov dela na enoto, skladno s pravili EU in shemo državnih pomoči. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o 

gospodarskih družbah ZGD-1 (podjetja, samostojni podjetniki) ali raziskovalno 

razvojne organizacija oziroma njihova enota, ki je registrirana za opravljanje 

raziskovalno razvojnih dejavnosti in se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-SPREMEMBA-IN-DOPOLNITEV---Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijav-in-sodelovanje-v-PROGRAMU-ZA-SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETI
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-SPREMEMBA-IN-DOPOLNITEV---Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijav-in-sodelovanje-v-PROGRAMU-ZA-SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETI
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-SPREMEMBA-IN-DOPOLNITEV---Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijav-in-sodelovanje-v-PROGRAMU-ZA-SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETI
mailto:RNP2013@spiritslovenia.si
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22..33    JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  zzaa  zzbbiirraannjjee  ppoonnuuddbb  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  »»MMeennttoorrssttvvoo  

zzaa  mmllaaddee««  ((117733..  JJPP))  

 
Izdajatelj:  Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 15.11.2013 Rok prijave:  

- Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 29. 11. 2013 

do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje 

do 31. 1. 2014 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-za-zbiranje-

ponudb-v-okviru-programa-mentorstvo-za-mlade-173-jp/ 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva 

za mlade, iskalce prve zaposlitve. Javno povabilo ima dva sklopa.  

 

V okviru sklopa A se bo izbranim delodajalcem sofinanciralo izvajanje mentorstva za 

osebo, staro do 30 let, prvega iskalca zaposlitve, ki jo bodo zaposlili s pomočjo 

subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.  

 

Pri sklopu B pa se bo izbranim delodajalcem sofinanciralo izvajanje mentorstva v 

obliki delitve delovnega mesta med delavcem, ki izpolnjuje zakonsko predpisane 

pogoje za predčasno oziroma starostno pokojnino ter lahko pridobi pravico do delne 

pokojnine, in mladim iskalcem prve zaposlitve do 30 let, ki je prijavljen v evidenci 

brezposelnih oseb pri ZRSZ. Delodajalec bo moral, s pomočjo subvencije za 

zaposlitev, vključeno osebo iz ciljne skupine zaposliti za vsaj polovični delovni čas za 

obdobje 12 mesecev. 

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 
2.994.000,00 EUR 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
Upravičeni stroški javnega povabila so: 

 subvencija za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev v višini 

5.000 EUR za sklop A ali 

 subvencija za zaposlitev za vsaj polovični delovni čas za obdobje 12 mesecev 

v višini 3.000 EUR za sklop B 

 strošek zdravniškega pregleda v višini do največ 100 EUR (za oba sklopa) 

 standardni strošek na enoto - strošek mentorja na mesec (za oba sklopa): 

o do vključno z 6 mesecem izvajanja mentorstva v višini 150 EUR na 

mesec,  

o od 7 do vključno 12 meseca izvajanja mentorstva v višini 50 EUR 

na mesec.  

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Prijavijo se lahko delodajalci, osebe zasebnega prava, registrirani za opravljanje 

dejavnosti v Sloveniji, ki imajo vsaj enega zaposlenega. Delodajalci z manj kot 10 

zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje enega mentorstva, delodajalci z 11 do 

vključno 20 zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje dveh mentorstev in 

delodajalci z več kot 20 zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje treh 

mentorstev 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-mentorstvo-za-mlade-173-jp/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-mentorstvo-za-mlade-173-jp/
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22..44    JJaavvnnaa  ddeellaa  22001144  

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum: 26.11.2013 Rok prijave:  

Vsak dan, od objave javnega povabila do porabe 

razpoložljivih sredstev, najdlje do 7. 10. 2014 do 13. 

ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=729 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 
Javna dela se bodo v letu 2014 izvajala skladno s spremembami Zakona o urejanju 

trga dela ZUTD – B). Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju 

brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb. 

Pomembna novost je tudi, da se prejemnik denarnega nadomestila lahko odloči za 

vključitev v program javnega dela. V času vključitve, se polovica časa vključitve v 

program javnega dela šteje v prejemanja denarnega nadomestila. Slednje pomeni, da 

bo udeleženec polovico času vključitve v javno delo prejemal plačo namesto 

denarnega nadomestila, medtem ko ji bo v drugi polovici časa vključitve v program 

javnega dela pravica do denarnega nadomestila mirovala. Če bo priznana pravica do 

denarnega nadomestila višja od plače, ki jo bo udeleženec prejel, se mu bo razlika 

izplačevala mesečno. S predlagano ureditvijo se pasivne oblike denarnih pomoči 

dolgotrajno brezposelni osebi nadomešča z aktivnimi spodbudami za vključevanje 

na trg dela. 

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: 

javno povabilo) je razdeljeno na dva sklopa (SKLOP 1 in SKLOP 2).  

V SKLOPU 1 se lahko izvajajo programi javnih del, ki v Katalogu programov javnih 

del sodijo v področja izvajanja programov z nazivom  1. »Kmetijstvo« do področja 6. 

»Drugi programi javnih del«, vključno z razvojnimi programi javnih del pod 

zaporedno številko 7.1. in 7.2. Kataloga.  

SKLOP 2 opredeljuje razvojne programe za spodbujanje ustanavljanja in razvoj 

novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanja brezposelnih oseb 

iz ranljivih skupin (v nadaljnjem besedilu: programi socialnega podjetništva). Ti 

razvojni programi javnih del se bodo lahko izvajali dve leti s ciljem ustanovitve 

socialnega podjetja tipa B oziroma razvoja novih dejavnosti že obstoječega socialnega 

podjetja. Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov javnih del bo 

njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin. Ponudbe za 

te programe izvajalci posredujejo Centralni službi zavoda. 

Zavod bo lahko zagotovil tudi sredstva za delno povračilo stroškov programov 

usposabljanja in izobraževanja za udeležence razvojnih programov socialnega 

podjetništva, kot je določeno v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

Z namenom, da bi izvajalci in naročniki programov javnih del lahko kvalitetno 

pripravili programe in se prijavili na javno povabilo, smo objavili na spletni strani 

Katalog programov javnih del za leto 2014. Omenjeni katalog je samostojen dokument 

in je, kot osnova za oblikovanje programov, objavljen na spletni strani Zavoda. Vse 

dopolnitve ali spremembe kataloga bodo sproti objavljene in bodo veljale z dnem 

objave na spletni strani.  

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

Na javnem povabilu je na voljo okvirno 23,1 milijona EUR iz Proračuna RS 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 
 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

Na javno povabilo se lahko prijavite neprofitni delodajalci, ki ste pravne ali fizične 

osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=729
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/JD_2014_arhiv_katalogov


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_30januar2014_SLOspirit.doc  43/44 

upravičenci: pogoje za prijavo. 

Neprofitni delodajalci v okviru tega javnega povabila ste vsi tisti, ki: 

 imate z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj 

oziroma 

 imate v ustanovitvenem aktu določilo, da vračate dobiček v osnovno 

dejavnost in ga ne delite oziroma 

 je vaš ustanovitelj, soustanovitelj ali večinski lastnik občina ali državna 

institucija oziroma 

 ste socialno podjetje. 
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Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino 

Status: aktiven Datum objave: 17.1.2014 Rok prijave:  18.2.2014  

 

Vir objave:  

http://www.ursm.gov.si/si/javni_pozivi_razpisi_narocila/javni_poziv_za_sofinanciranje_programov_mladinskega_dela_v_letu_2014/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letu 2014, ki jih izvajajo 

organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju 

in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva. 

Predmet javnega poziva so programi neformalnega učenja mladih z namenom dviga njihovih 

državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi ter programi 

usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju 

mladinskega sektorja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2014 znaša 1.010.000 EUR (z besedo: en milijon deset 

tisoč 00/100). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. 

Vrednost prijavljenega programa sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v 

javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju ter ki 

izpolnjujejo splošne pogoje ter posebne pogoje po posameznih skupinah iz tega javnega poziva. Izvajalec, 

ki bo s prijavo na javni poziv izpolnjeval navedene splošne in posebne pogoje po skupinah, bo upravičen 

do sofinanciranja prijavljenega programa, če bo na podlagi meril za dodelitev sredstev, navedenih v tem 

javnem pozivu, dosegel v posamezni skupini vsaj minimalno število točk. Urad RS za mladino bo na 

osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za 

sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:  

- NACIONALNE MLADINSKE ORGANIZACIJE,  

- MLADINSKI CENTRI,  

- DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

http://www.ursm.gov.si/si/javni_pozivi_razpisi_narocila/javni_poziv_za_sofinanciranje_programov_mladinskega_dela_v_letu_2014/

