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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 peti rok: 1. 9. 2013;  

 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:  

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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- izvajanje individualnega coachinga;  

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

 

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;  

 

kakovostno izvedbo aktivnosti, navedenih v predmetu javnega razpisa;  

 

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
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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  JJaavvnnii  rraazzppiiss  UURREEZZRRKKOO  22001133--11--jjaavvnnii  sseekkttoorr  

 
Izdajatelj: Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o. 

Status: aktiven Datum objave: 29.3.2013 Rok prijave:    

V primeru, da sredstva ne bodo porabljena so 

naslednji roki:12.7.2013, do 14.00 ure in 

13.9.2013, do 14.00 ure. 

Vir objave:  

http://www.elektro-energija.si/2/Podjetja/Energetska-ucinkovitost/Razpisi-UREZRKO-2013.aspx 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oz. naložb za 

povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri 

končnih odjemalcihv – UREZRKO. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v javnem in 

nevladnem sektoru na območju Republike Slovenije, za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih 

naprav na področju energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, izvajanja obratovalnega monitoringa, 

upravljanja z energijo, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter na področju nameščanja 

frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

232.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega 

ukrepa lahko znaša največ 50 %, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije. Višina 

nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 49,66 Eur/MWh na vsako prihranjeno MWh letnega 

prihranka električne energije na obračunskem merilnem mestu, na katerem se izvaja ukrep. 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud so subjekti javnega in nevladnega sektorja:  

a) samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,  

b) javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, 

če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVEV 

primeru pogodbenega financiranja1 investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju 

naslednjih pogojev:  

- sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 5 let oziroma do povračila investicije iz 

prihrankov) o zagotavljanju prihrankov energije med pogodbenima strankama;  

- ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja 

sofinanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega 

predstavnika naročnika. 

 

http://www.elektro-energija.si/2/Podjetja/Energetska-ucinkovitost/Razpisi-UREZRKO-2013.aspx
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11..66    JJAAVVNNII  RRAAZZPPIISS  ZZAA  UUKKRREEPP  111122  PPoommoočč  mmllaaddiimm  pprreevvzzeemmnniikkoomm  

kkmmeettiijj  zzaa  lleettoo  22001133  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Status: aktiven Datum objave: 26.4.2013 Rok prijave:   do porabe sredstev in obajve o 

zaprtju JR 

Vir objave:  

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1072 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Skladno z 11. členom Uredbe PRP je predmet podpore enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom 

kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik) za prvi lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem 

besedilu: prevzem kmetije). 

 Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnem prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na javni 

razpis, se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene namene in sicer: 

 

namen A: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 15 meseci, vendar ne več kot 

pred 16 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 

namen B: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14 meseci, vendar ne več kot 

pred vključno 15 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 

namen C: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 10 meseci, vendar ne več kot 

pred vključno 14 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 

namen D: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred manj kot vključno 10 meseci pred dnem 

vložitve vloge na javni razpis. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

5.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Skladno s prvim odstavkom 15. člena Uredbe PRP, je podpora enkratna finančna pomoč. 

Skladno z drugim odstavkom 15. člena Uredbe PRP, se višina podpore določi na podlagi doseženih točk pri 

ocenitvi popolnih vlog na javni razpis in znaša do vključno 70.000 EUR na upravičenca. 

Skladno s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe PRP se gozdne površine ne upošteva pri določanju višine 

podpore. 

Skladno s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe PRP se ta javni razpis izvaja kot odprt javni razpis v skladu 

s postopkom iz XXI. poglavja Uredbe PRP: Odprti javni razpisi. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Skladno z 12. členom Uredbe PRP so vlagatelji fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na 

območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu 

prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo. 

 

 

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1072
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11..77        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  zzaappoosslloovvaannjjaa  iisskkaallcceevv  pprrvvee  zzaappoosslliittvvee  nnaa  

ppooddrrooččjjuu  ssoocciiaallnneeggaa  vvaarrssttvvaa  ––  PPrriipprraavvnniikkii  

 

 
Izdajatelj: Socialna zbornica Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 19.4.2013 Rok prijave:   20.5.2013 

Vir objave:  

http://www.soczbor-

sl.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo/Dokumenti/Razpisna_dokumentacija_2013_ess_190413.pdf 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju 

socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 

veljavni Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) za pripravnika na področju socialnega varstva.  

 

Namen javnega razpisa je:  

- večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV;  

- krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem 

zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.  

 

Cilj javnega razpisa je izbrati projekte prijaviteljev, ki bodo izvedli do 110 zaposlitev pripravnikov na 

področju socialnega varstva, skladno z veljavno zakonodajo na področju socialnega varstva, in sicer za 

obdobje trajanja pripravništva, z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in 

spretnosti, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki omogoča neposredno zaposlitev na 

področju socialnega varstva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva z delodajalcem v 

skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas.  

 

Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci prve zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo 

zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje ZSV za pripravnika na področju 

socialnega varstva.  

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.061.447,91 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za prijavitelje, ki so prejemniki sredstev po pravilu »de minimis«, bodo stroški, prejeti na podlagi tega 

razpisa oziroma pogodbe o izvedbi projekta predstavljali pomoč po pravilu »de minimis«, na podlagi 

sheme »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, št. priglasitve: M003-5022860-2010, z dne 5. 1. 

2011, z vsemi spremembami.  

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200 000 EUR v katerem 

koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ki 

deluje v cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati 100 000 EUR v katerem koli obdobju treh 

proračunskih let. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo:  

- pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji, 

ki: 

 a) opravljajo dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo; 

 SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve;  

SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali ima 

 SKD 94.94 – dejavnost verskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS 

št. 66/07 in 17/08) ali  

 

b) so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo izdano s strani ministrstva in so vpisani v register 

zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve ali  

c) so pridobili status humanitarne organizacije, status invalidske organizacije ali status v javnem interesu s 

strani ministrstva ali 

 d) opravljajo dejavnost SKD 94.99 in socialnovarstveno dejavnost ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. 

 

http://www.soczbor-sl.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo/Dokumenti/Razpisna_dokumentacija_2013_ess_190413.pdf
http://www.soczbor-sl.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo/Dokumenti/Razpisna_dokumentacija_2013_ess_190413.pdf
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11..88      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  iinnffoorrmmaattiivvnnoo--kkoommuunniikkaacciijjsskkiihh  iinn  

iizzoobbrraažžeevvaallnniihh  pprroojjeekkttoovv  nneevvllaaddnniihh  iinn  hhuummaanniittaarrnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  vv  lleettuu  

22001133  

 

 
Izdajatelj: Urad Vlade RS za komuniciranje 

Status: aktiven Datum objave: 26.4.2013 Rok prijave:  20.5.2013 do 14. ure 

Vir objave:  

http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2013/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih 

in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:  

Sklop A: Evropsko leto državljanov,  

Sklop B: Boj proti trgovini z ljudmi.  

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

86.000 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 za sklop A in 7.000,00 EUR za sklop B. 

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. 

Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene. 

 

http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2013/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..99        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  ssrreeddsstteevv  eevvrrooppsskkeeggaa  sskkllaaddaa  zzaa  rreeggiioonnaallnnii  

rraazzvvoojj  ––  EESSRRRR  zzaa  iizzvveeddbboo  aakkttiivvnnoossttii  rreeggiioonnaallnniihh  ddeessttiinnaacciijjsskkiihh  

oorrggaanniizzaacciijj  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 12.4.2013 Rok prijave:  24.5.2013 do 14. ure 

Vir objave:  

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=967 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki 

delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko 

funkcijo na področju turizma v regiji. 

Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih 

organizacij, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji: 

 

Promocijska funkcija: 

1. Promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu. 

 

2. Distribucijska funkcija: 

Vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije. 

 

3. Razvojna funkcija: 

Priprava strategije razvoja turistične destinacije, 

Oblikovanje trženjske znamke (znamk) turistične destinacije. 

 

4. Operativna funkcija: 

Oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije. 

 

Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo 

na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj 

turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi s tem javnim 

razpisom zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti 

povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov ne sme obsegati manj kot polovico najvišje dovoljene višine 

sofinanciranja na posamezno regionalno destinacijsko organizacijo in ne več kot:  

– 50 % upravičenih stroškov za stroške sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini, vključno 

s potnimi stroški,  

– 50 % upravičenih stroškov za stroške organizacije medijskih dogodkov doma in v tujini,  

– 60 % upravičenih stroškov za vse ostale stroške, navedene v poglavju o upravičenih stroških. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki 

ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne 

agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.  

Prijavitelji morajo pridobiti soglasje sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne 

destinacijske organizacije na področju razvojne regije vsaj za obdobje treh let od dneva oddaje vloge na 

razpis. Na razpis se ne morejo prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo 

veljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na podlagi Javnega 

razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti 

regionalnih destinacijskih organizacij, objavljenega v Uradnem listu RS št. 42/2010, dne 28.5.2010. 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=967


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1100        JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ooddllooččiitteevv  oo  ssooffiinnaanncciirraannjjuu  pprroojjeekkttoovv  ss  pprrooggrraammsskkeeggaa  

ppooddrrooččjjaa  LLIIFFEE++  zzaa  lleettoo  22001133  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Status: aktiven Datum objave: 18.3.2013 Rok prijave:  24.5.2013  

Vir objave:  

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1062 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE+ 

za zbiranje predlogov za leto 2013 Evropske komisije, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za 

izvajanje projektov iz programa LIFE+, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o 

sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v višini največ do 30 odstotkov končne pogodbene vrednosti tistih 

projektov, ki jih bo potrdila Evropska komisija. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe kot je to določeno v 

Razpisu Evropske komisije. 

 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1062
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1111        JJaavvnnii  rraazzppiiss  ššttiippeennddiijj  zzaa  ddookkttoorrsskkii  ššttuuddiijj  nnaa  EEuurrooppeeaann  UUnniivveerrssiittyy  

IInnssttiittuuttee  ((EEUUII))  zzaa  lleettoo  22001133  ((114488..  JJRR))  

 

 
Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Status: aktiven Datum objave: 28.12.2012 Rok prijave:  24.5.2013  

Vir objave:  

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-

university-institute-eui-za-leto-2013-148-jr/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje največ petih kandidatov za štiriletni doktorski študij na European 

University Institute, ki bodo sprejeti in se bodo v 1. letnik vpisali v študijskem letu 2013/2014, pri čemer 

zadnje leto študija financira EUI. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 24. 5. 2013. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

350.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za študijsko leto 2013/ 2014 štipendija vključuje:  

• mesečno štipendijo v višini 1.220,00 EUR;  

• mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 58,19 EUR in  

• enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.  

 

Možni so tudi dodatki k štipendiji za vzdrževane člane vendar le ob prijavi na razpis. Šolnina se ne plačuje. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoj, da se uvršča v eno izmed spodaj naštetih kategorij 

oseb:  

- je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali  

- je državljan druge države članice Evropske unije, ki izkaže petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki 

Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavlja štipendijo ali  

- ima status delavca migranta v Republiki Sloveniji in je hkrati državljan druge države članice EU ali 

njegov vzdrževani družinski član ali - ima status obmejnega delavca v Republiki Sloveniji in je hkrati 

državljan druge države članice EU ali njegov vzdrževani družinski član. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-university-institute-eui-za-leto-2013-148-jr/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-university-institute-eui-za-leto-2013-148-jr/


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1122      RRaazzppiiss  nnaaggrraadd  RRSS  nnaa  ppooddrrooččjjuu  ššoollssttvvaa  zzaa  lleettoo  22001133  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

Status: aktiven Datum objave: 14.1.2013 Rok prijave:  24.5.2013 do 13. ure  

Vir objave:  

http://www.mizs.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1258 

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. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 6 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali 

druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat. Oseba, ki je bila že nagrajena kot član skupine, je 

lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge posebne dosežke oziroma življenjsko delo. 

Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju 

delujejo  najmanj 10 let.  

   

Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) 

najmanj 30 let.  

 

Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo. 

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/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1258


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1133      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  ssoocciiaallnniihh  ppaarrttnneerrjjeevv  zzaa  lleettii  

22001133  iinn  22001144  vv  ookkvviirruu  11..  rraazzvvoojjnnee  pprriioorriitteettee::  SSppooddbbuujjaannjjee  ppooddjjeettnniiššttvvaa  

iinn  pprriillaaggooddlljjiivvoossttii  

 

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

Status: aktiven Datum objave: 12.4.2013 Rok prijave:  27.5.2013  

Vir objave:  

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=977 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za izvajanje aktivnosti, 

namenjenih izboljšanju razmer na trgu dela in učinkovitemu reševanju odprtih vprašanj, vezanih na sfero 

trga dela in zaposlovanja, delovne pogoje, izboljšanju položaja različnih skupin na trgu dela in spodbudi in 

aktivnemu sodelovanju sindikatov ter predstavnikov delodajalcev v različnih oblikah socialnega dialoga. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.600.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižja višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta je 150.000,00 EUR (skupaj za 

leta 2013 in 2014), najvišja pa 200.000,00 EUR. Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100 % 

upravičenih stroškov projekta. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na javni razpis lahko prijavitelj kandidira le v t.i. projektnem partnerstvu, pri čemer projektno partnerstvo 

sestavljata najmanj dve in največ tri pravne osebe (prijavitelj ter en ali dva projektna partnerja). Projektno 

partnerstvo mora sestavljati vsaj en predstavnik sindikalne in en predstavnik delodajalske strani. Prijavitelj 

je organizacija delodajalcev, ki je članica Ekonomsko-socialnega sveta oziroma je podpisnica Pravil 

Ekonomsko socialnega sveta oziroma reprezentativna zveza ali konfederacija sindikatov za območje 

države. 

 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=977


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1144      JJaavvnnii  rraazzppiiss  oo  ssooffiinnaanncciirraannjjuu  pprrooggrraammoovv  nnaa  ppooddrrooččjjuu  ttuurriizzmmaa  vv  

OObbččiinnii  CCaannkkoovvaa  vv  lleettuu  22001133  

 

 
Izdajatelj: Občina Cankova 

Status: aktiven Datum objave: 26.4.2013 Rok prijave:  27.5.2013  

Vir objave:  

Uradni list RS št. 35, 26.4.2013 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 

Cankova za leto 2013. V letu 2013 bo Občina Cankova sofinancirala:  

– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov,  

– turistične prireditve in akcije. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

6.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to so društva, vaške 

skupnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično 

dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo biti 

registrirani najmanj eno leto – društva, imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske 

pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na 

območju Občine Cankova. 

 

 



SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1155      RReeddnnii  lleettnnii  jjaavvnnii  pprroojjeekkttnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammsskkiihh  

vvsseebbiinn  mmeeddiijjeevv  vv  lleettuu  22001133  

 

 
Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo RS 

Status: aktiven Datum objave: 26.4.2013 Rok prijave:  27.5.2013  do 12. ure 

Vir objave:  

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1610 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:  

- tiskanih medijev;  

- radijskih programov;  

- televizijskih programov;  

- elektronskih publikacij.  

 

Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:  

- pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, reportaže, raziskovalno 

novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti ter kulture in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih 

medijih in elektronskih publikacijah, in refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, 

prirejena za elektronske publikacije;  

- pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturno-umetniške, izobraževalne, znanstvene, 

otroške in mladinske, verske ter kulturno-zabavne oddaje, oddaje namenjene starostnikom in oddaje 

namenjene ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radijske ali 

televizijske programe. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.150.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih 

upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije in ne sme presegati 

60.000,00 EUR na PODROČJU A oziroma 80.000,00 EUR na PODROČJU B. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis (PODROČJE A IN B) se lahko prijavijo: - izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih 

in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na 

dan objave razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. Izdajatelj 

medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja 

sofinanciranega projekta; - pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave razpisa v Uradnem listu RS 

registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v nadaljnjem besedilu: 

neodvisni producenti), in katerih projekti bodo najkasneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v 

programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani. Na področje 

sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, 

študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B) se lahko 

prijavijo izključno: - izdajatelji radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, 

študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa ter - neodvisni producenti, 

katerih prijavljeni projekti bodo najkasneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo 

izdajateljev radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma 

nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa in javno predvajani. 

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1610


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1166      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  

mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  FFrraannccoosskkoo  rreeppuubblliikkoo  PPrrooggrraamm  PPRROOTTEEUUSS  

vv  lleettiihh  22001144––22001155  

 

 
Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 1.3.2013 Rok prijave:  30.5.2013  

Vir objave:  

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/13/razp-franc-proteus-14-15.asp 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2014-2015. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

50.000 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 Francoski republiki;  

- stroške bivanja za francoske 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 B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa 

stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;  

- dnevnice za francoske 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), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR; 

 

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 (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o 

raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter  

• izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih 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/Francija/razpisi/13/razp-franc-proteus-14-15.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1177    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  iizzvvaajjaannjjaa  ddeejjaavvnnoossttii  SSlloovveennsskkiihh  

ppoosslloovvnniihh  kklluubboovv  vv  ttuujjiinnii  vv  lleettuu  22001133  

 
Izdajatelj: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 

turizma 

Status: aktiven Datum objave: 26.4.2013 Rok prijave:   3.6.2013 do 13. ure 

Vir objave:  

http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=161&l=sl 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri 

izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. 

Preko slovenskih poslovnih klubov v tujini želimo v letu 2013 doseči naslednje cilje: 

- organizacija in izvedba najmanj 45 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in 

tujim podjetjem; 

- svetovalna pomoč najmanj 450 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge, 

posredovanje najmanj 300 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

300.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške v višini 80%. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini. 

 

http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=161&l=sl


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1188    JJaavvnnii  rraazzppiiss  iizz  nnaasslloovvaa  uukkrreeppaa  112233  DDooddaajjaannjjee  vvrreeddnnoossttii  kkmmeettiijjsskkiimm  iinn  

ggoozzddaarrsskkiimm  pprrooiizzvvooddoomm  zzaa  ggoossppooddaarrsskkee  ddrruužžbbee,,  ssaammoossttoojjnnee  

ppooddjjeettnniikkee,,  zzaaddrruuggee  iinn  zzaavvooddee  zzaa  lleettoo  22001133  

 
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Status: aktiven Datum objave: 26.4.2013 Rok prijave:   12.6.2013  

Vir objave:  

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1078 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti 

kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje 

kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter 

prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki,  zadruge in 

zavode. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

14.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja pomoči znaša od 25 do 60 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko:  

- gospodarske družbe,  

- samostojni podjetniki posamezniki, - 

- druge ali  

- zavodi 

 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1078


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..1199    JJaavvnnii  rraazzppiiss  PPUURREE  22001133  ––  NNeeppoovvrraattnnee  ffiinnaannččnnee  ssppooddbbuuddee  zzaa  uukkrreeppee  vv  

vveeččjjoo  eenneerrggiijjsskkoo  uuččiinnkkoovviittoosstt  pprrii  pprraavvnniihh  oosseebbaahh  iinn  ppooddjjeettnniikkiihh  tteerr  

jjaavvnneemm  sseekkttoorrjjuu  

 
Izdajatelj: Energija plus, d.o.o. 

Status: aktiven Datum objave: 22.2.2013 Rok prijave:   28.6.2013 oz. do porabe sredstev 

Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 

12.03.2013, nato pa vsak drugi delovni torek (v 

primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja 

naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo 

izvedeno 02.07.2013 oziroma do objave zaključka 

javnega razpisa zaradi porabe sredstev. 

Vir objave:  

http://www.energijaplus.si/projekti-iz-prispevka-pure/javni-razpis-za-pravne-osebe-in-podjetnike.html 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pri pravnih osebah in 

podjetnikih ter javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju 

Republike Slovenije za ukrepe: A. Vgradnja toplotnih črpalk, B. Vgradnja sprejemnikov sončne energije, 

C. Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, D. Izvedba energetskih pregledov, E. Programi 

informiranja in ozaveščanja, F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, G. Zamenjava kotlov 

na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, H. Vgradnja energetsko učinkovitih 

elektromotornih pogonov, I. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

upravljavcih. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

223.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo: 

- samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept in  

- javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če 

ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE, ob 

izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev. 

 

http://www.energijaplus.si/projekti-iz-prispevka-pure/javni-razpis-za-pravne-osebe-in-podjetnike.html


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2200    UU..SS..  EEmmbbaassssyy  SSlloovveenniiaa  CCuullttuurraall  GGrraannttss  PPrrooggrraamm  

 
Izdajatelj: U.S. Embassy Slovenia 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:    

15. 8. s projekti, ki se bodo izvajali med 

oktobrom 2013 in aprilom 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 3000-5000 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..2211    JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssppooddbbuujjaannjjee  pprroojjeekkttoovv  ssoocciiaallnneeggaa  ppooddjjeettnniiššttvvaa  vv  

PPoommuurrsskkii  rreeggiijjii  

 
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave: 22.3.2013 Rok prijave:    

15.12.2013 

Vir objave:  

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=963 

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.  

 

Prvi rok za oddajo prijav je 30-ti dan od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, 

zadnji rok za oddajo vloge na tem javnem razpisu je 15.12.2013. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva 

porabljena pred zadnjim rokom za oddajo vloge, bo ministrstvo objavilo zaprtje razpisa v Uradnem listu 

RS. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 1.500.000,00 

EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za triletno obdobje in sicer za leta: 2013, 2014 in 2015. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 100.000 EUR za posamezno leto, 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. 20/2011- 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 prejemajo 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, 51/2011),  

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. 126/07, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010-ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011, 87/2011-

ZPUOOD in 23/2012) (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 

pogojev ),  

5. niso na seznamu subjektov za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije  

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). 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=963


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2222      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  ddeelloovvaannjjaa  ttuurriissttiiččnniihh  ddrruušštteevv  vv  

MMeessttnnii  oobbččiinnii  SSlloovveennjj  GGrraaddeecc  zzaa  lleettoo  22001133  

 
Izdajatelj: Mestna občina Slovenj Gradec 

Status: aktiven Datum objave: 14.5.2013 Rok prijave:    

24.5.2013 

Vir objave: http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-delovanja-turisticnih-

drustev-v-mestni-obcini-slovenj-gradec-za-leto-2013.html 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:  

 

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,  

– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,  

– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,  

– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,  

– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

9.500 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:  

– da so registrirana po Zakonu o društvih,  

– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti v občini,  

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,  

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo 

načrtovanih aktivnosti na področju turizma,  

– da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni, 

 – da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,  

– da imajo potrjen program s strani ustavnega organa društva,  

– da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov v preteklem letu ter 

načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom),  

– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa. 

 

http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-delovanja-turisticnih-drustev-v-mestni-obcini-slovenj-gradec-za-leto-2013.html
http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-delovanja-turisticnih-drustev-v-mestni-obcini-slovenj-gradec-za-leto-2013.html


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2233      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprrooggrraammoovv  iinn  pprroojjeekkttoovv  ttuurriissttiiččnniihh  

ddrruušštteevv  vv  OObbččiinnii  BBeellttiinnccii  vv  lleettuu  22001133  

 
Izdajatelj: Občina Beltinci 

Status: aktiven Datum objave: 30.4.2013 Rok prijave:    

31.5.2013 

Vir objave:  

http://www.beltinci.si/obcina/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=94&lang=sl 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet razpisa je: redna dejavnost društev, organizacija in sodelovanje na prireditvah, izvajanje projektov, 

sodelovanje v projektih ZTK Beltinci, informacijske table krajevnega značaja, promocijski materiali, 

izobraževanja, jubilejne nagrade, financiranje novonastalih društev, programi in projekti preteklega leta. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

12.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci turističnih programov in projektov v Občini Beltinci, ki izpolnjujejo 

razpisne pogoje. 

 

http://www.beltinci.si/obcina/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=94&lang=sl


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2244      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  

ssooddeelloovvaannjjaa  mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  iinn  RReeppuubblliikkoo  HHrrvvaašškkoo  vv  lleettiihh  

22001144––22001155  

 
Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 19.4.2013 Rok prijave:    

17.6.2013 

Vir objave:  

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte  v letih 2014-2015 na skupno dogovorjenih prednostnih 

področjih: biotehnologija in biomedicina, nanoznanosti in nanotehnologija, optimizacija procesov in 

materialov, informatika in telekomunikacije, ekologija in varstvo okolja energija in transport, družboslovje 

in humanistika. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

100.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 
Agencija bo sofinancirala:  

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

slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;  

 stroške bivanja za hrvaške 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 B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih 

pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;  

 dnevnice za hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba 

o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, 

Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 

EUR; Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne 

organizacije hrvaškim 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. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.  

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 (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o 

raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter  

• izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih 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/Hrvaska/razpisi/13/razp-hrvaska-14-15.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2255      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  zznnaannssttvveennoorraazziisskkoovvaallnneeggaa  

ssooddeelloovvaannjjaa  mmeedd  RReeppuubblliikkoo  SSlloovveenniijjoo  tteerr  BBoossnnoo  iinn  HHeerrcceeggoovviinnoo  vv  lleettiihh  

22001144--22001155  

 
Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum objave: 13.3.2013 Rok prijave:    

15.7.2013 

Vir objave:  

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

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

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

raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno- raziskovalne projekte v letih 2014-

2015.  

Za mlajše raziskovalce (t.j. podiplomske študente in podoktorande (največ do pet let po doktoratu)), obeh 

držav bodo sofinancirani tudi daljši obiski.  

Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske 

(od 1-3 mesecev) v Republiki Sloveniji. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

100.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

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

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

register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o 

raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter  

- izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih 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/BIH/razpisi/13/razp-BIH-14-15.asp


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2266      JJaavvnnii  rraazzppiiss  »»SSooffiinnaanncciirraannjjee  iinnddiivviidduuaallnniihh  nnaassttooppoovv  ppooddjjeettiijj  nnaa  

mmeeddnnaarrooddnniihh  sseejjmmiihh  vv  ttuujjiinnii««  

 
Izdajatelj: Javne agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 

turizma ( SPIRIT Slovenija) 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:    

30.5.2013 do 13. ure 

Vir objave:  

http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=162&l=sl 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov 

M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de 

in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

700.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v 

nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (U. l RS, št. 65/2009-UPB3, 

33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012 - v nadaljevanju ZGD-1), ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in 

diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. 

 

 

http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=162&l=sl
http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201191&stevilka=3912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2405


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  --  SSLLOOVVEENNIIJJAA  
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11..2277      JJaavvnnii  rraazzppiiss  GGaarraanncciijjee  SSkkllaaddaa  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  ss  ssuubbvveenncciijjoo  

oobbrreessttnnee  mmeerree  ((PP11  22001133))  

 
Izdajatelj: Javni sklad republike slovenije za podjetništvo; Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:    

10.6.2013,  

10.9.2013,  

10.10.2013 in  

10.11.2013 oziroma do porabe sredstev. 

Vir objave:  

http://www.podjetniskisklad.si/69/2013/p1-2013-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-

obrestne-mere.html 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:  

Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank 

AG, Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka 

Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Factor banka 

d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 

in Hranilnica Lon d.d. Kranj.  

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno 

uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih 

sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti 

kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano 

možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita 

ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev (to sta kreditno-

garancijski liniji A.2. in B.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da 

podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti.  
 

Kreditno - garancijska linija je odprta za:  

A. obstoječe MSP-je, in sicer kot:  

A.1. Razvojne garancije  

A.2. Mikrogarancije  

 

B. MSP-je s statusom novega podjetja3, in sicer kot:  

B.1. Razvojne garancije  

B.2. Mikrogarancije 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 27.000.000 EUR.  

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 4.415.500 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne 

sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko 

ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 

100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana 

kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirana najkasneje do 31.03.2013 

(upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa 

drugače določeno.  

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

prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 

milijonov EUR.  

 

 

http://www.podjetniskisklad.si/69/2013/p1-2013-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere.html
http://www.podjetniskisklad.si/69/2013/p1-2013-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere.html
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11..2288      JJaavvnnii  rraazzppiiss  GGaarraanncciijjee  SSkkllaaddaa  zzaa  bbaannččnnee  kkrreeddiittee  ss  ssuubbvveenncciijjoo  

oobbrreessttnnee  mmeerree  nnaammeennjjeennee  tteehhnnoolloošškkoo  iinnoovvaattiivvnniimm  pprroojjeekkttoomm  ((PP11  TTIIPP  

22001122))  

 
Izdajatelj: Javni sklad republike slovenije za podjetništvo; Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 16.5.2013 Rok prijave:    

5.6. in  

5.7.2013. 

Vir objave:  

http://www.podjetniskisklad.si/37/2012/p1-tip-2012-garancije-sklada-za-bancne-kredite-za-tehnolosko-

inovativne-projekte.html 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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

Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:  

Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank 

AG, Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., 

Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., 

Factor banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., ZVEZA BANK, 

Podružnica Ljubljana in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana  

Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih 

virov dolžniškega financiranja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju 

ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, 

produktov ali storitev.  
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri 

vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki 

nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev 

sprostiti za nov investicijski ciklus. 

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev (to je kreditno-

garancijska linija A.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta 

sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti.  
Kreditno - garancijska linija je odprta za MSP3-je, in sicer kot:  

A.1. Razvojne garancije  

A.2. Mikrogarancije 

 

Upravičeni stroški: 

materialne investicije, 

nematerialne investicije, 

obratna sredstva. 

 

Obrestna mera za kredit pri banki: 

EURIBOR 6 mesečni + 1,95 % 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 50.000.000,00 EUR.  

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 4.500.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne 

sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko 

ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 

100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana 

kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30.06.2012 

(upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa 

drugače določeno.  

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

prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 

milijonov EUR. 

http://www.podjetniskisklad.si/37/2012/p1-tip-2012-garancije-sklada-za-bancne-kredite-za-tehnolosko-inovativne-projekte.html
http://www.podjetniskisklad.si/37/2012/p1-tip-2012-garancije-sklada-za-bancne-kredite-za-tehnolosko-inovativne-projekte.html
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22  JJAAVVNNII  PPOOZZIIVVII  IINN  PPOONNUUDDBBEE  

22..11  JJaavvnnaa  ddeellaa  22001133  ––  nnoovvoo  jjaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  

 
Izdajatelj: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 3.4.2013 Rok prijave:  Vsak dan, od objave javnega povabila do 

porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 7. 10. 2013 

do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev 

ponudb. 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=620 

 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je na spletni strani objavil novo javno povabilo za 

izbor programov javnih del za leto 2013. Na voljo je 8,9 milijona EUR. Predvidena je 

vključitev dodatnih 1.300 brezposelnih v programe javnih del pri neprofitnih 

delodajalcih. 

Na javno povabilo lahko oddate eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno 

število brezposelnih. Število možnih vključitev brezposelnih je odvisno od števila 

vaših redno zaposlenih na zadnji dan meseca pred dnem oddaje ponudbe. V tem 

številu se ne upoštevajo zaposleni udeleženci javnih del. 

Če nimate redno zaposlenih, lahko oddate ponudbo in pridobite sredstva za največ 2 

brezposelna v programih javnih del. 

Če imate: 

 od 1 do 5 redno zaposlenih – lahko oddate ponudbo in pridobite sredstva za 

največ 3 brezposelne v programih javnih del, 

 od 6 do 10 redno zaposlenih – lahko oddate ponudbo in pridobite sredstva za 

največ 5 brezposelnih v programih javnih del, 

 več kot 10 redno zaposlenih – lahko oddate ponudbo in pridobite sredstva za 

največ 15 brezposelnih v programih javnih del. 

Če imate najmanj 10 redno zaposlenih, lahko izjemoma vključite v programe javnih 

del več kot 15 brezposelnih, kadar se programi izvajajo za invalide oziroma osebe s 

težavami v duševnem zdravju. 

Število možnih vključitev brezposelnih ni omejeno, kadar je občina hkrati naročnik in 

izvajalec programov javnih del 

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

Okvirna višina sredstev namenjenih za javno povabilo je 8.943.999,00 EUR. Sredstva 

se bodo zagotavljala iz proračuna RS v okviru programa 1004 - Aktivna politika 

zaposlovanja - Spodbude za zaposlovanje, ukrepa 2611-12-0244 U4 Kreiranje 

delovnih mest, proračunske postavke 3551 - Spodbude za zaposlitev brezposelnih 

oseb, z naslednjo dinamiko:  

 

Leto EUR  

2013  7.943.999,00  

2014  1.000.000,00  

Skupaj  8.943.999,00  
 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih 

merilih:  

(a) 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od 

vključno  

15,5 %,  

(b) 75 % plače v občinah,v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od 

vključno 12,0 % do 15,5 %, Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 

2013 12  

 

(c) 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od 

vključno 9,0 % do 12,0 %,  

(d) 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0%. 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=620
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Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

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 

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

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 1.3.2013 Rok prijave:  do porabe razpoložljivih sredstev 

oziroma do 1.6.2013 

 

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 

v potrebnem obsegu.  

 

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

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

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..33  JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  ddeellooddaajjaallcceemm  zzaa  iizzvveeddbboo  pprroojjeekkttaa  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  

»»ZZaappoossllii..mmee//  SSppooddbbuujjaannjjee  zzaappoosslloovvaannjjaa  tteežžjjee  zzaappoosslljjiivviihh  bbrreezzppoosseellnniihh  

oosseebb««  

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 21.6.2012 Rok prijave:  do porabe razpoložljivih sredstev 

oziroma najkasneje do 30. 10. 2013.  

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=465 

 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev težje zaposljivih 

brezposelnih oseb na način, ki bo brezposelnim osebam iz ciljne skupine omogočil 

ponovno vključitev v delovno okolje, zmanjševal njihovo socialno izključenost in 

revščino ter izboljševal njihove zaposlitvene možnosti. Dodana vrednost programa je 

prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine kot tudi 

zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.  

Cilj javnega povabila:  

 

- omogočiti 5.347 zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine za obdobje vsaj 

dvanajst (12) mesecev neprekinjeno za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. za 

tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti,  

- v projekte v okviru programa »Zaposli.me« vključiti vsaj 55 % žensk,  

- ohraniti vsaj 30 % delovnih mest dvanajst (12) mesecev po zaključku projektov 

delodajalcev oz. obdobja subvencionirane zaposlitve.  

 

Od 4. 12. 2012 se subvencija dodeli tudi za brezposelne mlade do 30. leta starosti, ki 

so najmanj 6 mesecev neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi. 

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

Za program »Zaposli.me« je namenjenih skupaj 21,388 mio  EUR sredstev za obdobje 

2012 - 2014. 

Okvirna razdelitev sredstev javnega povabila po Območnih službah 

Zavoda v obdobju izvajanja javnega povabila je naslednja: 

Območna služba  

Sredstva v 

EUR  

OS Celje  2.900.000  

OS Koper  900.000  

OS Kranj  1.700.000  

OS Ljubljana  5.388.000  

OS Maribor  2.900.000  

OS Murska Sobota  1.200.000  

OS Nova Gorica  700.000  

OS Novo mesto  1.000.000  

OS Ptuj  1.000.000  

OS Sevnica  800.000  

OS Trbovlje  900.000  

OS Velenje  2.000.000  

Skupaj  21.388.000  
 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

Upravičen strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev, ki znaša 4.000,00 EUR 

na osebo, za zaposlitev za obdobje vsaj dvanajst (12) mesecev neprekinjeno in poln 

delovni čas (40 ur tedensko) oz. krajši delovni čas12 za zaposlitev invalida v skladu z 

odločbo o invalidnosti. 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me« lahko odda delodajalec, 

pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje:  

a) splošne pogoje:  

1. je tržni delodajalec, kar pomeni, da je v preteklem poslovnem letu več kot 50 % 

prihodkov ustvaril s prodajo blaga in/ali storitev na trgu;  

2. je najmanj eno leto registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;3  

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=465
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3. ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki 

nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot 

polovico polnega delovnega časa4;  

4. zadnjih dvanajst (12) mesecev5 pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo:  

 

a) ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov6 oz.  

b) je zaposlene osebe, katerim je prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, 

nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem 

povabilu;  

5. do Zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne 

politike zaposlovanja;  

6. v zadnjih štiriindvajsetih (24) mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih 

obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na 

vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev;  

7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v 

postopku likvidacije;  

8. ni v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št. 44/07 - uradno prečiščeno besedilo in 

51/11);  

9. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle 

do vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe7;  

10. poda izjavo, da je v zadnjih šestih (6) mesecih zaposlenim izplačeval plače in 

prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno 

dogovorjenih rokih;  

11. bo zagotovil, da v primeru sprejema ponudbe višina vseh prejetih javnih sredstev 

in sredstev EU za posamezno vključeno osebo ne bo presegla polovice stroškov 

nastalih v zvezi z njeno zaposlitvijo v pogodbeno dogovorjenem času ohranitve njene 

zaposlitve, ki zajemajo oz so seštevek njenih neto plač, obveznih prispevkov iz plače 

(prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo 

(prispevki delodajalca/nosilca projekta) - intenzivnost pomoči;  

12. je pred oddajo ponudbe ravnal v skladu s postopkom, predpisanim v 7. poglavju 

tega javnega povabila (Postopek pred oddajo ponudbe);  

13. da mu po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 57/12, v nadaljevanju: ZPDZC-C ), torej od 28. 7. 

2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o 

preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 12/07- UPB1, 29/10 in 

57/12, v nadaljevanju: ZPDZC)8;  

14. poda izjavo, da sprejema vse ostale pogoje in kriterije, določene v tem javnem 

povabilu  
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22..44    VVaabbiilloo  kk  pprreeddllaaggaannjjuu  kkaannddiiddaattoovv  zzaa  PPrreeššeerrnnoovvoo  nnaaggrraaddoo  iinn  nnaaggrraaddoo  

PPrreeššeerrnnoovveeggaa  sskkllaaddaa  

 
Izdajatelj: Upravni odbor Prešernovega sklada 

Status: aktiven Datum objave: 22.2.2013 Rok prijave:  13.9.2013 

 

Vir objave: http://www.mizs.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1279 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list Republike Slovenije, št. 29/91) 

Upravni odbor Prešernovega sklada objavlja vabilo k predlaganju kandidatov za Prešernovo 

nagrado in nagrado Prešernovega sklada. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s 

svojim življenjskim delom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrado Prešernovega 

sklada lahko prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti 

predstavljeni v zadnjih dveh letih (od oktobra 2011 do 13. septembra 2013) in pomenijo 

obogatitev slovenske kulturne zakladnice. Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi 

nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada. 2. Kandidate za Prešernovo nagrado in 

nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe. 

 

http://www.mizs.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1279
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22..55    JJaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo::  SSppooddbbuujjaannjjee  zzaappoosslloovvaannjjaa  pprreejjeemmnniikkoovv  ddeennaarrnnee  

ssoocciiaallnnee  ppoommooččii  22001122  

 
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje 

Status: aktiven Datum objave: 19.2.2013 Rok prijave:  Delodajalci lahko še naprej oddate 

ponudbe do porabe sredstev, po novem najkasneje do 

30. 6. 2013. 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=493 

Kratek opis predmeta 

razpisa: 

Subvencija za zaposlitev brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Za 

najmanj eno leto za polni delovni čas. Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan. Povabilo 

je odprto do porabe sredstev, po novem najdlje do 30. 6. 2013.  

 

Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan z namenom, da bi še dodatno spodbudili 

zaposlovanje in izboljšali zaposlitvene možnosti brezposelnih, ki prejemajo denarno 

socialno pomoč pri centru za socialno delo. To pomeni, da se javno povabilo ne 

zaključuje 31. 3. 2013, kot je bilo predvideno. Delodajalci lahko še naprej oddajo 

ponudbe do porabe sredstev, po novem najkasneje do 30. 6. 2013. 

 

Za pridobitev subvencije morajo brezposelni v celoti ustrezati omenjeni ciljni skupini, 

ki je podrobneje opredeljena v javnem povabilu, in zahtevam prijavljenega prostega 

delovnega mesta, na katerem se bodo zaposlili. Delovno razmerje mora trajati 

neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši 

delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti). Subvencija za zaposlitev s polnim 

delovnim časom znaša 4.500 EUR oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim 

delovnim časom. 

 

Koliko oseb lahko zaposlite? 

Na javno povabilo lahko oddate eno ali več ponudb. Pri tem je omejeno število 

možnih zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije. Odvisno je povprečnega 

števila oseb, ki ste jih imeli prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj 

polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe. 

Če ste imeli: 

 1 do 5 prijavljenih – lahko pridobite pridobite subvencijo za zaposlitev 

največ 2 brezposelnih, 

 6 ali več prijavljenih – lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 5 

brezposelnih. 

Če predložite več (zaporednih) ponudb, morate ob predložitvi nove (naslednje) 

ponudbe poleg vseh pogojev javnega povabila izpolnjevati še pogoj, da ste sklenili vse 

zaposlitve po prejšnji ponudbi. 

 

Višina razpoložljivih 

sredstev: 

Na javnem povabilu je za obdobje 2012–2013 na voljo 1,45 milijona EUR iz 

proračuna RS 

Maksimalna višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine oz. 

potencialni 

upravičenci: 

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, 

registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto, in izpolnjujejo še 

vse druge pogoje za prijavo. Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki 

prejemajo denarno socialno pomoč, pri čemer so zadnjih 6 mesecev neprekinjeno 

prijavljeni med brezposelnimi ali starejši od 50 let ali nižje izobraženi (imajo končano 

ali nedokončano osnovno šolo). 

 

 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=493

