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

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

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

 

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev predstavlja povzetek uradnih 

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

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

11..11        JJaavvnnii  rraazzppiiss  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    RRaazzppiiss  ddoollggoorrooččnniihh  nnaammeennsskkiihh  ppoossoojjiill  iinn  ggaarraanncciijj  GGDDSS  zzaa  lleettoo  22001133  

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

Status: aktiven Datum objave: 25.3.2013 Rok prijave:   do 5. v tekočem mesecu do 

porabe sredstev 

Vir objave:  

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/427/RAZPIS-DOLGOROCNIH-

NAMENSKIH-POSOJIL-IN-GARANCIJ-GSD-ZA-LETO-2013.aspx 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

RC GSD razpisuje 

 dolgoročna posojila  

 garancije za ta posojila  

 

za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, 

ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah: 

 

  
OBČINA 

Razpis posojil 

2013 (v eur) 

Razpis garancij 

2013 (v eur)   

1 MO Novo mesto 1.013.300 506.650 

2 Občina Črnomelj 163.100 81.550 

3 Občina Dolenjske Toplice 115.800 57.900 

4 Občina Kočevje 216.000 108.000 

5 Občina Kostel 15.200 7.600 

6 Občina Loški potok 22.600 11.300 

7 Občina Metlika 140.000 70.000 

8 Občina Mirna   27.000 13.500 

9 Občina Mirna Peč 138.400 69.200 

10 Občina Mokronog-Trebelno 27.200 13.600 

11 Občina Semič 99.000 49.500 

12 Občina Straža 203.400 101.700 

13 Občina Šentjernej 291.000 145.500 

14 Občina Šentrupert 36.900 18.450 

15 Občina Škocjan 107.100 53.550 

16 Občina Šmarješke Toplice 221.800 110.900 

17 Občina Trebnje 87.600 43.800 

18 Občina Žužemberk 212.100 106.050 

  SKUPAJ 3.137.500 1.568.750 

 

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v 

razpisu oz. s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa posojil za nova delovna mesta in obratna 

sredstva (Mikrokrediti) za leto 2013. 

 

Upravičeni stroški  

 

Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno 

prevoznih sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih prostorov. 

Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, 

znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. 

Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakup materiala, blaga, storitev, promocije, plač in 

stroški testiranja.  

Upravičeni so stroški nastali od 1.1.2013 dalje. 

 

Za financiranje obratnih sredstev se lahko porabi največ 20% skupne mase razpisanih posojil za 

posamezno občino, razen v primeru, da posamezna občina odloči drugače. 

 

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/427/RAZPIS-DOLGOROCNIH-NAMENSKIH-POSOJIL-IN-GARANCIJ-GSD-ZA-LETO-2013.aspx
http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/427/RAZPIS-DOLGOROCNIH-NAMENSKIH-POSOJIL-IN-GARANCIJ-GSD-ZA-LETO-2013.aspx


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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_19december2013_SLOspirit.doc  7/30 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku       3.137.500,00 EUR 

 garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku  1.568.750,00 EUR   

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Dolgoročna posojila: 

 

Znesek posojila:                 najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR,  

                                              največ do 70% predračunske vrednosti investicije (brez DDV),  

maksimalni znesek posojila namenjenega financiranju obratnih 

sredstev je 10.000 EUR. 

Potrebni lastni viri:            najmanj 30% od vrednosti investicije. 

Obrestne mere za posojila:    5,1% nespremenljivo nominalno letno  

    (NLB, Probanka, Hranilnica LON, Delavska hranilnica, SKB) 

ali 

6-mes EURIBOR + 2,5% (Hranilnica LON, Banka Koper)  

Stroški posojila pri banki:   v skladu s tarifo banke. 

Stroški obdelave vloge pri RC:  25,00 EUR + DDV (razen za podjetnike začetnike). 

Odplačilna doba posojila: od 1 do 7 let za financiranje investicij (max 5 let pri Banki 

Koper), 

 od 1 do 3 leta za financiranje obratnih sredstev, 

 možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.  

Način črpanja:   v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo. 

Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih 

(po dogovoru z banko podpisnico pogodbe).  

Zavarovanje posojila:  po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD od 50% do 

60%     odobrenega kredita. 

Strošek garancije RC GSD:  1% od vrednosti garancije.    

 

 Garancije 

 

Prosilec lahko hkrati s posojilom za financiranje investicij zaprosi tudi za garancijo RC GSD v višini 

od 50% do 60% vrednosti posojila RC GSD. Pri posojilu za financiranje obratnih sredstev ni možno 

pridobiti garancije.   

Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe. 

 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo: 

- gospodarske družbe, ki se po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) štejejo za 

majhno družbo,  

- fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, 

- fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis v register 

samostojnih podjetnikov oz. v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe, 

- fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, 

- gospodarske družbe in samostojni podjetniki oz. fizične osebe z registrirano dopolnilno 

dejavnostjo na kmetiji, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima 

ta prosta sredstva. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV 

Slovenija, v kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ 

zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi 

investicija izvaja v omenjeni občini. 

 

Upravičenec – prijavitelj, ki je fizična oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ni 

upravičen do financiranja obratnih sredstev. 

 

Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave. 
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11..33      RRaazzppiiss  ddoollggoorrooččnniihh  ppoossoojjiill  iinn  ggaarraanncciijj  GGAARRAANNCCIIJJSSKKEE  SSHHEEMMEE  ZZAA  

DDOOLLEENNJJSSKKOO  ddooddaattnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  bbeellookkrraannjjsskkoo  iinn  kkooččeevvsskkoo  ssuubbrreeggiijjoo  

((GGSSDD22))  zzaa  lleettoo  22001133  

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

Status: aktiven Datum objave: 25.3.2013 Rok prijave:   do porabe sredstev oziroma 

objave o zaprtju razpisa 

Vir objave:  

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/429/RAZPIS-DOLGOROCNIH-

NAMENSKIH-POSOJIL-IN-GARANCIJ-GSD2-ZA-LETO-2013.aspx 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

RC GSD2 razpisuje 

 

 dolgoročna posojila 90.000,00 EUR 

 garancije za ta posojila 45.000,00 EUR   

  

za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s sedežem v 

občinah Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič. 

 

Posojilo se lahko odobri za financiranje začetne investicije, ki pomeni naložbo v opredmetena in/ali 

neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev nove poslovne enote, širitev obstoječe 

poslovne enote, povečanje raznovrstnosti proizvodnje poslovne enote v nove dodatne proizvode ali 

bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.  

 

Upravičeni stroški so: 

            - opredmetena sredstva (materialne investicije): zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema; 

v sektorju prometa se prevozna sredstva in prometna oprema ne obravnavajo kot upravičena 

sredstva,  

            - neopredmetena sredstva (nematerialne investicije): prenos tehnologije s pridobitvijo 

patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja; 

 

            Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno 

državno pomoč, obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena morajo biti od 

tretje osebe po tržnih pogojih, vključena morajo biti v osnovna sredstva podjetja in morajo vsaj tri 

leta ostati v malem podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč.  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 90.000,00 EUR 

 garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 45.000,00 EUR   

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Dolgoročna posojila: 

 

Znesek posojila:                 najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR  

                                              največ do 75% predračunske vrednosti investicije (brez DDV)  

Potrebni lastni viri:            najmanj 25% od vrednosti investicije 

Obrestne mere za posojila:    5,1% nespremenljivo nominalno letno  

    (NLB, Probanka, Hranilnica LON, Delavska hranilnica, SKB) 

ali 

6-mes EURIBOR + 2,5% (Hranilnica LON, Banka Koper)  

Stroški posojila pri banki:   v skladu s tarifo banke. 

Stroški obdelave vloge pri RC:  25,00 EUR + DDV  

Odplačilna doba posojila: od 1 do 7 let (razen pri Banki Koper od 1 do 5 let) 

možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice  

Način črpanja:   v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo 

Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih 

(po dogovoru z banko podpisnico pogodbe)  

Zavarovanje posojila:  po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD2 od 50% do 

85%     odobrenega kredita. 

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/429/RAZPIS-DOLGOROCNIH-NAMENSKIH-POSOJIL-IN-GARANCIJ-GSD2-ZA-LETO-2013.aspx
http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/429/RAZPIS-DOLGOROCNIH-NAMENSKIH-POSOJIL-IN-GARANCIJ-GSD2-ZA-LETO-2013.aspx
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Strošek garancije RC GSD2:  1% od vrednosti garancije    

 

 Garancije 

 

Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi tudi za garancijo RC GSD2 v višini od 50% do 85% 

vrednosti posojila RC GSD2.   

 

Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Do razpisanih posojil in garancij so upravičena mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot 

gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v eni od občin, ki sodelujejo 

pri razpisu (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič). Za opredelitev velikosti 

podjetij se uporablja Priloga I  Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008. 

 

Podjetje mora prispevati 25% upravičenih stroškov iz lastnih sredstev. 

Investicija mora biti ohranjena v regiji 3 leta po dokončanju investicije. 

Intenzivnost pomoči: za majhna podjetja 50% upravičenih stroškov (v primeru podjetij, ki delujejo v 

prometnem sektorju, znaša intenzivnost 30%). 

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:  

a.         ribištva in ribogojstva,  

b.         primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti,  

c.         pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja 

kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: 

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, 

ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 

proizvajalce  

d. premogovništva 

e. jeklarstva 

f. ladjedelništva 

g. sintetičnih vlaken 

g.        podjetja v težavah  
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11..44    RRaazzppiiss  ppoossoojjiill  zzaa  nnoovvaa  ddeelloovvnnaa  mmeessttaa  iinn  oobbrraattnnaa  ssrreeddssttvvaa  

((MMiikkrrookkrreeddiittii))  zzaa  lleettoo  22001133  

 
Izdajatelj: Razvojni center Novo mesto d.o.o. Garancijska shema za Dolenjsko 2 

Status: aktiven Datum objave: 25.3.2013 Rok prijave:   :   do 5. v tekočem mesecu do 

porabe sredstev 

Vir objave:  

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/428/RAZPIS-POSOJIL-ZA-NOVA-

DELOVNA-MESTA-IN-OBRATNA-SREDSTVA-MIKROKREDITI-ZA-LETO-2013.aspx 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z registrirano 

dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1.1.2012 dalje in v letu 2012 

niso koristili mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 

zaposlenih) in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji za nova delovna 

mesta realizirana od 1.1.2013 dalje in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so iz 

razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) za leto 2013 prejeli 

posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila.  

 

Prosilec lahko zaprosi za posojilo za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva zagotavljajo 

ZRSZ in občine. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 690.000 EUR, in sicer:  

 

  
OBČINA 

Razpis posojil 

2013 (v eur)   

1 MO Novo mesto 325.000 

2 Občina Črnomelj 25.000 

3 Občina Dolenjske Toplice 25.000 

4 Občina Kočevje 15.000 

5 Občina Metlika 20.000 

6 Občina Mirna 5.000 

7 Občina Mirna Peč 20.000 

8 Občina Mokronog-Trebelno 5.000 

9 Občina Semič 30.000 

10 Občina Straža 55.000 

11 Občina Šentjernej 60.000 

12 Občina Šentrupert 25.000 

13 Občina Škocjan 5.000 

14 Občina Šmarješke Toplice 45.000 

15 Občina Trebnje 5.000 

16 Občina Žužemberk 25.000 

  SKUPAJ 690.000 
 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 690.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Znesek posojila: 5.000,00 EUR za samozaposlitev oz. vsako delovno mesto, ki ustreza 

razpisnim pogojem, 

5.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel 

posojilojemalec posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega 

vozila iz GSD za leto 2013 za realizacijo investicije v vrednosti do 

50.000,00 EUR, 

10.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel 

posojilojemalec posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega 

vozila iz GSD za leto 2013 za realizacijo investicije v vrednosti nad 

50.000,00 EUR. 

Obrestne mere za posojila:    5,1% nespremenljivo nominalno letno  

    (NLB, Probanka, Hranilnica LON, Delavska hranilnica, SKB)  

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/428/RAZPIS-POSOJIL-ZA-NOVA-DELOVNA-MESTA-IN-OBRATNA-SREDSTVA-MIKROKREDITI-ZA-LETO-2013.aspx
http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/428/RAZPIS-POSOJIL-ZA-NOVA-DELOVNA-MESTA-IN-OBRATNA-SREDSTVA-MIKROKREDITI-ZA-LETO-2013.aspx
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   ali 

6-mes EURIBOR + 2,5% (Hranilnica LON, Banka Koper)  

 

Odplačilna doba:   od 1 do 3 leta z možnostjo 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice. 

Stroški posojila pri banki:   v skladu s tarifo banke. 

Stroški obdelave posamezne vloge RC: 25,00 EUR +DDV (razen za podjetnike začetnike 

in za prosilce, ki so v letu 2013 ta strošek že 

plačali). 

Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih, 

po dogovoru z banko podpisnico pogodbe. 

Zavarovanje posojila:  po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD od 50% do  

   60% odobrenega kredita. 

Strošek garancije:  1% od vrednosti garancije za garancijo GSD, ostalo po pogojih banke.  

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo: 

 

1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 01.01.2012 naprej,  

2. delodajalci (do 50 zaposlenih) in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na 

kmetiji, ki so od 01.01.2013 dalje za nedoločen čas oz. čas odplačila posojila zaposlili 

osebo in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, 

3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2013 prejeli posojilo za nakup 

opreme ali ekološkega tovornega vozila. 

 

Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev 

ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ. 

 

Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti namen (investicijo) le enkrat. 

 

Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko posojilo 

odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, v kolikor ima prosilec v tej občini poslovno 

enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za 

nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oz. pri posojilu za 

obratna sredstva se investicija izvaja v omenjeni občini. 

 

Če delodajalec v času, za katerega je prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih in v roku enega 

meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oz. čas odplačila posojila, je dolžan še 

neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil ne 

odloči drugače. 
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11..55      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..66      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..77    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbboorr  kkuullttuurrnniihh  pprroojjeekkttoovv  zzaa  rraazzššiirrjjaannjjee  pprrooggrraammsskkiihh  

vvsseebbiinn,,  nnaammeennjjeenniihh  sseennzzoorrnnoo  oovviirraanniimm  vv  nnjjiimm  pprriillaaggoojjeenniihh  tteehhnniikkaahh,,  

tteerr  zzaa  rraazzvvoojj  tteehhnniiččnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  nnaammeennjjeennee  sseennzzoorrnnoo  oovviirraanniimm  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo 

Status: aktiven Datum objave: 19.11.2013 Rok prijave:  

- 20.12.2013 

Vir objave:  

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5B

show_single%5D=1650 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture 

invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.  

 

Področje razpisa:  

- ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim 

prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture,  

- prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter 

prilagajanje in izdajanje knjig v znakovnem jeziku. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

168.275,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih 

tehnikah, ter za sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za njihove potrebe se 

lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in 

gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. 

 

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1650
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1650
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11..88    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  uussppoossaabblljjaannjjaa  uusslluužžbbeenncceevv  iizz  ppooddrrooččjjaa  

iinntteeggrraacciijjee  ddrržžaavvlljjaannoovv  ttrreettjjiihh  ddrržžaavv  ––  mmeeddkkuullttuurrnnii  ooddnnoossii,,  ddiiaalloogg,,  

kkoommppeetteennccee  

 

Izdajatelj: Ministrstvo za notranje zadeve 

Status: aktiven Datum objave: 15.11.2013 Rok prijave:  

- 8.1.2014 do 10.00 ure 

Vir objave:  

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=

2020 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je izvajanje usposabljanja iz področja medkulturnih odnosov, 

dialoga in kompetenc za okvirno 220 uslužbencev, ki sodelujejo pri procesu vključevanja 

državljanov tretjih držav ali neposredno sodelujejo v procesu informiranja državljanov tretjih 

držav ter izdelava kompleksne evalvacije. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

30.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: 

- so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem 

pristojnem organu v RS, 

- niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja,  

- izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za 

pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena 

v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri 

volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje 

daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril 

za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, 

poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 

finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti 

zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih 

skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih 

skupnosti; 

 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=2020
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=2020
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11..99    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  rraazzppiissnnoo  ppooddrrooččjjee  AA  vv  lleettuu  22001144::  ffiinnaannččnnaa  ppooddppoorraa  

aavvttoohhttoonnii  sslloovveennsskkii  nnaarrooddnnii  sskkuuppnnoossttii  vv  zzaammeejjssttvvuu  

 

Izdajatelj: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 

Status: aktiven Datum objave: 22.11..2013 Rok prijave:  

- 27.12.2013 

Vir objave:  

http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni 

slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v 

sosednjih državah. 

 

Cilji javnega razpisa 

Utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete; 

Krepitev gospodarske dejavnosti; 

Vključevanje mladih in dejavnosti za mlade; 

Krepitev znanstvene dejavnosti; 

Vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih 

državah; 

Medsebojno povezovanje oziroma čezmejno sodelovanje. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo 

namene in cilje javnega razpisa. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

5.600.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi 

posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v RS delujejo na 

področju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. 

 

http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1100    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  rraazzppiissnnoo  ppooddrrooččjjee  BB  vv  lleettuu  22001144::  ffiinnaannččnnaa  ppooddppoorraa  

SSlloovveenncceemm  ppoo  ssvveettuu  

 

Izdajatelj: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 

Status: aktiven Datum objave: 22.11..2013 Rok prijave:  

- 27.12.2013 

Vir objave:  

http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Cilji javnega razpisa, katerega namen je  spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v tujini, 

so:  

- utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;  

- krepitev gospodarske dejavnosti;  

- vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;  

- krepitev znanstvene dejavnosti;  

- vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu;  

- medsebojno povezovanje oziroma čezmejno povezovanje.  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo 

namen in cilje javnega razpisa. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi 

posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji 

delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu. 

 

http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1111      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  pprroojjeekkttoovv  ssoocciiaallnneeggaa  ppooddjjeettnniiššttvvaa  vv  

PPoommuurrsskkii  rreeggiijjii  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 15.11.2013 Rok prijave:    

10.1.2014 

Vir objave:  

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1000 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki  bodo izkazovali trajno opravljanje 

dejavnosti socialnega podjetništva / ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. 

 

Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) in prispevati k 

ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela,ter 

krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 1.200.000,00 

EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za dvoletno  obdobje in sicer za leti: 2014 in 2015. 

 

Nepovratna sredstva za ta namen so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo 960610 - Razvoj Pomurja. 

 

 

Vir sredstev Leto 2014/ EUR Leto 2015/ EUR skupaj/ EUR  

PP 960610- Razvoj 

Pomurja 

600.000, 00 600.000,00 1.200.000,00 

    

 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 200.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po 

pravilu »de minimis«. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana kot socialna podjetja po Zakonu o socialnem 

podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11- v nadaljevanju ZSocP), in izpolnjujejo še naslednje pogoje: 

 

1. so na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo registriran 

sedež ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 

2010-2015, 

2. niso podjetja v težavah, ne prejema in niso v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v 

težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni 

list RS, št. 44/07-UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13)  

 

3. imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve do Republike Slovenije, do vključno 

zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis (dokazilo: Obrazec št 3: Izjava 

prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev). Prijavitelj v vlogi priloži še potrdilo 

pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS, zapadlih do 

vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis), 

 

4. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku 

likvidacije in na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloga niso bila v 

stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 

in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13-uradno prečiščeno besedilo) (dokazilo: Obrazec 

št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ).  

 

5. da glede subjekta ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1000
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/PROJEKTNA_PISARNA_-POMURJE/Zakon_o_razvojni_pomoci_Pomurju_Uradni_list.tif
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/PROJEKTNA_PISARNA_-POMURJE/Zakon_o_razvojni_pomoci_Pomurju_Uradni_list.tif
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VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_19december2013_SLOspirit.doc  20/30 

integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo. 

 

6. lastniki podjetja niso vpleteni v postopke pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z 

definicijo 19. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list 

RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11), 

 

7. niso 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). 
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11..1122      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  RRuusskkoo  ffeeddeerraacciijjoo  vv  lleettiihh  22001144––22001155  

 

 
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana 

Status: aktiven Datum objave: 29.11.2013 Rok prijave:    

20.1.2014 do 12. ure 

Vir objave:  

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Rusija/razpisi/13/razp-rusija-14-15.asp 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki 

izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2014-2015 na vseh znanstvenih področjih. Na 

ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne 

stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj. 

Bilateralni projekti trajajo dve leti. 

 

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Rusko federacijo, povečati mobilnost 

slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ruskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati 

število prijav slovenskih in ruskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju 

raziskav in tehnološkega razvoja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

130.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija bo sofinancirala: 

 

- mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 

slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji; 

- stroške bivanja za ruske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov 

izven Ljubljane oz. Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške 

bivanja v hotelu do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; 

dnevnice za ruske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 

140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR; 

- dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji do višine določene v veljavni uredbi 

(Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS št. 16/2007, 30/2009 ter 

51/12), t.j. 64,00 EUR za Moskvo in St. Peterburg ter 32,00 EUR za ostalo Rusijo.  

 

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ruskim 

raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob 

prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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

• so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v 

register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;  

• izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;  

• izvajajo s strani agencije (so)financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije 

financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene 

mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in 

tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 

 

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Rusija/razpisi/13/razp-rusija-14-15.asp
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11..1133          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  iizzbboorr  ooppeerraacciijj  »»RRaazzvvoojj  kkaaddrroovv  vv  ššppoorrttuu««  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Status: aktiven Datum objave: 13.12.2013 Rok prijave:    

- 6.1.2014  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]=1324 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja kadrov v športu. Javni razpis je razdeljen v tri vsebinske 

sklope, ki se smiselno medsebojno povezujejo in omogočajo sinergije med razvojem kadrov, njihovo 

kariero ter znanstveno-raziskovalnim delom.  

Sklop A - vsebinski sklop je namenjen rasti znanja na področju športa in neposredni vključenosti novih 

znanstveno-raziskovalnih spoznanj v prakso.  

Sklop B - vsebinski sklop je namenjen vrhunskim športnikom po zaključku športne kariere, ki bodo morali 

v obdobju trajanja projekta pridobiti ustrezno izobrazbo za delo v športu ali ustrezno usposobljenost na 

najvišji ravni, v skladu z Zakonom o športu.  

Sklop C - vsebinski sklop je namenjen vrhunskim trenerjem, ki bodo v prvi polovici trajanja projekta 

vključeni v usmerjeno visoko-kakovostno interdisciplinarno strokovno usposabljanje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Predvidena višina sredstev za javni razpis je največ do 900.000,00 EUR, in sicer:  

za proračunsko leto 2014: 540.000,00 EUR;  

za proračunsko leto 2015: 360.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Za sofinanciranje lahko kandidirajo:  

- javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih,  

- društva in njihova združenja, registrirana po Zakonu o društvih,  

- univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov,  

- ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah. 

 

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=1324
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11..1144          JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprriirreeddiitteevv  vv  MMeessttnnii  oobbččiinnii  KKooppeerr  zzaa  

lleettoo  22001144  

 

 
Izdajatelj: Občina Koper 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:    
- do 24. januarja 2014, za prireditve, ki so se izvedle oz. 

se bodo izvajale v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 

2014,  

- 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
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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 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=385
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udeleženca na usposabljanju. Pri tem mora biti mentorstvo opravljeno kakovostno in 

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. 

 



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

 

 
VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_19december2013_SLOspirit.doc  26/30 

 

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:  

- 15.1.2014 do 10.00 ure 

- 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
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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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22..55            JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  zzaa  pprreeddlloožžiitteevv  iinn  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprriipprraavvee  

iizzvveeddbbeenniihh  nnaaččrrttoovv  rreeggiioonnaallnniihh  rraazzvvoojjnniihh  pprrooggrraammoovv  zzaa  oobbddoobbjjee  22001133––

22001155  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 13.12.2013 Rok prijave:    

- 15.1.2014   

Vir objave:  

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1003 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega povabila je predložitev izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 

2013-2015 skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud, s sofinanciranjem priprave izvedbenih 

načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 v delu, ki se nanaša na razvojno regijo. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

240.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci so:  

- regionalne razvojne agencije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojni regiji. Prijavitelji vlog za 

dodelitev sredstev in predložniki zahtevkov za izplačilo za izplačilo sredstev za pripravo so regionalne 

razvojne agencije.  

Upravičenci do sredstev za pripravo izvedbenih načrtov niso predlagatelji projektnih predlogov, ki bodo 

vključeni v izvedbeni načrt posamezne regije, saj so le ti upravičeni do sredstev v drugi fazi postopka 

dodeljevanja regionalnih razvojnih spodbud, skladno z objavljenim javnim pozivom za predložitev vlog za 

sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013-2015. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1003

