
AKTUALNI in NAJAVLJENI RAZPISI  

ter javni pozivi in ponudbe (14. 01. 2020) 

 

Novi razpisi so obarvani z oranžno barvo 

 
 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
 

Naziv razpisa: Štipendije za program Fulbright za leto 2021 (289. JR) 

Status: aktiven Datum objave: 24.12.2019 Rok prijave: 28. 9. 2022 

Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-
program-fulbright- za-leto-2021-289-jr/ 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2021, in sicer za gostovanje 

državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS. 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

130.000,00 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: 
• sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za 

ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do 
ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove; 

• štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije. 
• državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov 

obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in 
štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini: 

• 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 
• 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim 
državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. 
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EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 

 

Naziv razpisa Javni razpis za sklop 2 »Demokratično delovanje in 
državljanska udeležba – Ukrep mrež mest« za leto 2020 

Razpisnik EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo 

Datum objave 16. 12. 2019 

Rok za oddajo 3. marec 2020 in 1. september 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi, 
bodo morda želeli vzpostaviti mreže mest, da bi bilo njihovo 
sodelovanje bolj trajnostno. Evropska komisija podpira razvoj 
takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, 
intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo 
k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so 
usmerjene na teme letnih prednostnih nalog 

Upravičenci/prijavitelj Mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže;  

druge ravni lokalnih/regionalnih organov; zveze/združenja 
lokalnih organov; nepridobitne organizacije, ki zastopajo 
lokalne organe. Poleg prijaviteljev so lahko partnerji tudi 
civilnodružbene organizacije. Projekt mora vključevati občine 
iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih sta vsaj 
dve državi članici EU. 

Upravičeni stroški  Vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem projekta. 

Višina sofinanciranja Višina odobrenih sredstev je v obliki enkratne podpore in se 

preračuna na podlagi splošno določenih stroškov in pavšala. 

Link do razpisa https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10700/razpis-v-okviru-
programa-evropa-za-drzavljane-za-sklop-2-demokraticno-
delovanje-in-drzavljanska-udelezba-mreze-mest-za-leto-2020 

 

Naziv razpisa Javni razpis za sklop 2 »Demokratično delovanje in 
državljanska udeležba – Pobratenje mest« za leto 2020 

Razpisnik EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo 

Datum objave 16. 12. 2019 

Rok za oddajo 4. 2. 2020 in 1. 9. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika 
skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki 
so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so 
usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep. 

Upravičenci/prijavitelj Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za 
pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo 
lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh 
držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država 
članica EU. 

Upravičeni stroški  Vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem projekta. 
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Višina sofinanciranja Višina odobrenih sredstev je v obliki enkratne podpore in se 

preračuna na podlagi splošno določenih stroškov in pavšala. 

Link do razpisa https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10701/razpis-v-okviru-
programa-evropa-za-drzavljane-za-sklop-2-demokraticno-
delovanje-in-drzavljanska-udelezba-pobratenje-mest-za-leto-
2020 

 

Naziv razpisa Javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 
2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep 
projektov civilne družbe « za leto 2020  

Razpisnik EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo 

Datum objave 16. 12. 2019 

Rok za oddajo 1. 9. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na 
nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno 
vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljane 
z različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so neposredno 
povezane s politikami Unije, da se jim omogoči konkretno 
sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, 
povezanih s cilji programa. 

Upravičenci/prijavitelj Nepridobitne organizacije, vključno s civilnodružbenimi 
organizacijami, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi 
ustanovami. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi javni 
lokalni/regionalni organi. Projekt mora vključevati organizacije 
iz vsaj treh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih sta vsaj dve 
državi članici EU. 

Upravičeni stroški  Vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem projekta. 

Višina sofinanciranja Višina odobrenih sredstev je v obliki enkratne podpore in se 

preračuna na podlagi splošno določenih stroškov in pavšala. 

Link do razpisa https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10702/razpis-v-okviru-
programa-evropa-za-drzavljane-za-sklop-1-evropski-
zgodovinski-spomin-projekti-ki-se-nanasajo-na-evropski-
zgodovinski-spomin-za-leto-2020 

 

Naziv razpisa Javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 
1 »Evropski spomin« za leto 2020, v okviru katerega se 
podpirajo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski 
kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu 

Razpisnik EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo 

Datum objave 16. 12. 2019 

Rok za oddajo 4. 2. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) V tem okviru je njegov cilj financirati projekte, ki preučujejo 
vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, 
vendar ne izključno, nacizma, ki je privedel do holokavsta, 
fašizma, stalinizma in totalitarnih komunističnih režimov), in 
počastiti spomin na žrtve njihovih zločinov. Ta sklop zajema 
tudi dejavnosti, ki se nanašajo na druge ključne trenutke in 
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referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. V njem bodo 
prednostno obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo 
strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in 
spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev 
prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam. 

Upravičenci/prijavitelj javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, 
vključno s civilnodružbenimi organizacijami, združenji 
preživelih ter kulturnimi, mladinskimi, izobraževalnimi in 
raziskovalnimi organizacijami ter združenji pobratenih mest. 
Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj ene države članice. 
Prednost imajo nadnacionalni projekti. 

Upravičeni stroški  Vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem projekta. 

Višina sofinanciranja Višina odobrenih sredstev je v obliki enkratne podpore in se 

preračuna na podlagi splošno določenih stroškov in pavšala. 

Link do razpisa https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10702/razpis-v-okviru-
programa-evropa-za-drzavljane-za-sklop-1-evropski-
zgodovinski-spomin-projekti-ki-se-nanasajo-na-evropski-
zgodovinski-spomin-za-leto-2020 
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 
Naziv razpisa:  Oprostitev plačila prispevkov za starejše 
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Izvaja. DURS. 
Status: aktiven Datum 

objave: 
 

Vir objave: https://www.primaracunovodstvo.si/financne-spodbude-oprostitev-
placila-prispevkov-za-starejse/ 

Kratek opis 
predmeta razpisa: 

Oprostitev plačila vseh prispevkov delodajalca za največ prvih 24 mesecev 
zaposlitve starejših brezposelnih. 

Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost 
(prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za brezposelnost). To znaša 
16,1 % od osnove za prispevke. 

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov? 
Za zaposlitev brezposelnih, ki so pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi: 
• starejši od 55 let in 
• najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2019. 
Lahko je sklenjena za določen ali nedoločen čas. Minimalno obdobje zaposlitve 
časovno ni opredeljeno. Sklenete lahko več zaporednih pogodb o zaposlitvi za 
določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem 
obdobju. 

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov? 

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca lahko še naprej uveljavljate tudi v 
letih 2018 in 2019, na podlagi spremembe Zakona o interventnem ukrepu na 
področju trga dela (ZIUPTD-A), ki je bila sprejeta decembra 2017. 

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov? 

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca uveljavljate pri Finančni upravi RS 
(FURS- u). Ne zahteva se predhodno pridobivanje dokazil o izpolnjevanju 
pogojev. 

FURS bo od nas po uradni dolžnosti pridobil podatke, ali starejši brezposelni, 
za katere nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov, ustrezajo tem 
pogojem. To pomeni, da so bili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi starejši od 
55 let in najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Če nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov delodajalca, vam 
starejši brezposelni pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi lahko predložijo 
potrdilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev. Potrdilo pridobijo pri 
nas po elektronski poti, s prijavo v portal PoiščiDelo.si, ali neposredno pri 
našem uradu za delo, kjer so prijavljeni kot brezposelni. 
Poglejte si sporočilo Finančne uprave, kako uveljavljate oprostitev plačila 
prispevkov. 

Višina razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Delodajalci, ki: 
• v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi 

brezposelnimi – niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali 
zaposlenim 
niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov; 

• pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niste 
imeli blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več; 

• v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi 

https://www.poiscidelo.si/
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Novice/2015/Uvedba_zacasne_spodbude_zaposlovanja_starejsih_brezposelnih_oseb_-_oprostitev_placila_prispevkov_delodajalca.pdf


brezposelnimi – ste redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke 
za socialno varnost zaposlenih. 
 

 

Naziv razpisa Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov za leto 2020 

Razpisnik Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti 

Datum objave 16. 12. 2019 

Rok za oddajo Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene programe je 
6. januar 2020, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 
20. januar 2020. 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Predmet javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov za leto 2020 je sofinanciranje javnih in razvojnih 
socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki jih izvajajo 
pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v 
ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno 
neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane 
za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je 
njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v 
okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta 
organizacije. 

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in 
reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin 
prebivalstva. Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne 
socialnovarstvene programe. 

Upravičenci/prijavitelj Pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v 
ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno 
neprofitno delovanje; pravna oseba, ki je na dan prijave 
registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in 
sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 
88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – 
dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ali 
ima status humanitarne organizacije ali status društva oziroma 
status nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
socialnega varstva ali status društva oziroma status nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju družinske politike 
ali status invalidske organizacije ali je njeno delovanje na 
področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu 
ali drugem temeljnem aktu organizacije. 

Upravičeni stroški  stroški dela, stroški materiala ter storitev za izvajanje 

socialnovarstvenih programov 

Višina sofinanciranja največ v višini 80 % vseh predvidenih odhodkov 

socialnovarstvenega programa 

Link do razpisa https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/2019007600009?ral=2019007600009  

 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019007600009?ral=2019007600009
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019007600009?ral=2019007600009


Ministrstvo za Infrastrukturo 

 

 
Naziv razpisa 

Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire 
energije za obdobje 2019 do 2022 
 

Razpisnik MZI 

Datum objave 27.9.2019 

Rok za oddajo 3.9.2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme 
daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO 
OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so 
upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem 
DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso 
kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. 

Upravičenci/prijavitelj Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po 
Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o 
zadrugah. 

Upravičeni stroški  investicija 

Višina sofinanciranja velika podjetja: 35%, srednja 45%, mala 55% 

Link do razpisa https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-
energije-za-obdobje-2019-do-2022/ 

 

Naziv razpisa Gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru DRR 
 

Razpisnik MZI 

Datum objave 6.9.2019 

Rok za oddajo 29.9.2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Izgradnja kolesarski cest 

Upravičenci/prijavitelj Javni sektor 

Upravičeni stroški  Investicijska dokumentacija (brez DIIP), Projektna 
dokumentacija Izgradnja kolesarski cest, stroški informiranja 

Višina sofinanciranja 100% 

Link do razpisa http://mzi.arhiv-
spletisc.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/index.html 

 

Naziv razpisa Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo 
električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-
2022 
 

Razpisnik MZI 

Datum objave 29. 3. 2019 

Rok za oddajo 25. 9. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo 
električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi 
nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z 
električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: 
operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2019-do-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2019-do-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2019-do-2022/
http://mzi.arhiv-spletisc.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/index.html
http://mzi.arhiv-spletisc.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/index.html


pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za 
proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. 

Upravičenci/prijavitelj Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po 
Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o 
zadrugah 

Upravičeni stroški  • nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne 
energije z izrabo sončne energije, 

• nakup in vgradnja hranilnika energije, 

• pripadajoča električna inštalacija in oprema, 

• priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del, 

• strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih 
stroškov operacije, 

• stroški informiranja in komuniciranja, 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

Višina sofinanciranja 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 
EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči 

Link do razpisa https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-
razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-
proizvodnjo-elektr-1206/ 

 
 

 

 

 

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Naziv razpisa:  5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine 

Status: 
aktiven 

Datum objave: 13.12.2019 Rok prijave: 
• 28. 02. 2020 do 23.59 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-
in-izvajanje- dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/ 

Kratek 
opis 
predmet
a razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 

19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za 

sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju 

posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) 

kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih 

državah (transnacionalno sodelovanje). 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

3.100.000 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD 
so upravičenci do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci člani LAS, mora 
biti upravičenec tudi LAS. 

 

Naziv razpisa 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje 
nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim praksam 

Razpisnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Datum objave 13. 12. 2019 

Rok za oddajo od 6. 1. 2020 do 27. 3 2020  

Namen in cilj razpisa (na kratko) Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega 
partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti 
in trajnosti: 

a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z 
naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami: 

–  Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z 
naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami, 

–  Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z 
naravovarstvenimi vsebinami, 

–  Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi 
vsebinami; 

b) Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih 
kmetijskih zemljiščih; 

c) Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine; 

č) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in 
podzemne vode: 

–  Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in 
podzemne vode, 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/


–  Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske 
vode, 

–  Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne 
vode; 

d) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem 
gospodarstvu. 

Upravičenci/prijavitelj Partnerstvo, ki ga sestavljata kmetijsko gospodarstvo in eden 
od naslednjih članov: 

1.    pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je: 

a)    registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na 
področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva ali 

b)    vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne 
dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in 
način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in 
razvojne dejavnosti; 

2.      pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v 
skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje 
vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno 
izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, 
na področju: 

-  kmetijstva, če se področje projekta nanaša na 
kmetijstvo, 

-  kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša 
na živilstvo, 

-  gozdarstva, če se področje projekta nanaša na 
gozdarstvo, ali 

3.      fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih 
raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register 
zasebnih raziskovalcev. 

Upravičeni stroški  – vodenje in koordinacija projekta; 

– aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, 
in administrativno-tehnične aktivnosti 

– priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma 
izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije na 
lokaciji kmetijskega gospodarstva 

– analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso na 
ravni kmetijskega gospodarstva in 

– razširjanje rezultatov projekta. 

Višina sofinanciranja Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 
2.466.875,34 eurov 

Link do razpisa https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-
191213085316/ 

 

Naziv razpisa 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, 
namenjene razvoju majhnih kmetij 

Razpisnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Datum objave 22. 11. 2019 

Rok za oddajo 13. 2. 2020 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-191213085316/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-191213085316/


Namen in cilj razpisa (na kratko) Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, 
katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, izboljšanje 
konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje 
potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih 
proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti 
majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na 
podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, 
preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. 

Upravičenci/prijavitelj Nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG. 

Upravičeni stroški  Podpora v okviru podukrepa se dodeli kot pavšalno plačilo v 
obliki nepovratne finančne pomoči, znaša do 5.000 eurov na 
upravičenca.  

Višina sofinanciranja 75 % 

Link do razpisa https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-majhne-
kmetije/ 

 

 
Naziv razpisa 

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za 
razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju 
gozdarstva 

Razpisnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Datum objave 8.11.2019 

Rok za oddajo 28.2.2020 ob 23.59 uri 

Namen in cilj razpisa (na 
kratko) 

Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega 
partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP), ki se nanašajo izključno na 
gozdarstvo.  
Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, 
procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, 
prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta. 

Upravičenci/prijavitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (pogoji določeni v JR) 

Upravičeni stroški  – 150.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1, 
– 1.400.000 eurov za projekte EIP: sklop 2. 

Višina sofinanciranja 100% 

Link do razpisa https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-
2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-
procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/ 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-majhne-kmetije/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-majhne-kmetije/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/


 
 

Slovenski regionalno razvojni sklad – Ribniški Sklad 

Naziv razpisa: Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 

Status: aktiven Datum 
objave: 
20.01.2020 

Roki prijave: 
• odprti roki od 20.1.2020 do 29.5.2020 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/javni_razpis__obcine2_2019c1_jr_6_c
istopis_kon.pdf 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Cilj projekta je neposredno povezan s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. 
Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več njih) bo zasledoval. V primeru sklenitve 
pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več njih). Cilj projekta je lahko  

1. za ukrep izboljšanje cestne infrastrukture: 

• rekonstrukcija cestne infrastrukture,  

• ureditev obcestnega prostora,  

• prometna signalizacija in prometna oprema,  

• ureditev pretočnosti križišč,  

• ureditev pločnikov,  

• ureditev cestne razsvetljave,  

• izgradnja javnih poti,  

• ureditev/izgradnja kolesarskih poti, 

 • ureditev parkirnih površin,  

• nakup zemljišč za namen cestne infrastrukture,  
2. za ukrep izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture:  

• vzpostavitev sistema oz. naprav za ogrevanje ali hlajenje stavb,  

• investicije v vodno omrežje,  

• investicije v kanalizacijski sistem,  

• izgradnja čistilne naprave,  
3. za ukrep izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture:  

• nakup objekta/nepremičnine za namen socialne/športno turistične infrastrukture,  
4. za ukrep obnova socialne in športno turistične infrastrukture:  

• obnova vrtca,  

• obnova šole,  

• obnova doma starejših občanov,  

• obnova knjižnice,  

• obnova mrliške vežice, 

• obnova plavalnih bazenov,  

• obnova postajališča za avtodome,  

• obnova zdravstvene ustanove,  

• obnova občinske stavbe,  

• obnova športne/večnamenske dvorane,  

• obnova ureditev mestnih središč/ulic,  

• obnova kulturnega doma,  
5. za ukrep izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture:  

• izgradnja vrtca,  

• izgradnja šole,  

• izgradnja doma starejših občanov,   

• izgradnja knjižnice,  

• izgradnja mrliške vežice,  

• izgradnja plavalnih bazenov,  

• izgradnja postajališča za avtodome,  

• izgradnja zdravstvene ustanove,  

• izgradnja občinske stavbe,  

• izgradnja športne/večnamenske dvorane,  

• izgradnja kulturnega doma,  

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/javni_razpis__obcine2_2019c1_jr_6_cistopis_kon.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/javni_razpis__obcine2_2019c1_jr_6_cistopis_kon.pdf


 
 

6. za ukrep Izboljšanje gospodarskega razvoja:  

• nakup objekta/nepremičnine,  

• izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost (obnova ali 
vzpostavitev površin, namenjenih izvajanju dejavnosti gospodarskih 
družb/poslovnih parkov),  

• izgradnja poslovno obrtnih con,  
7. za ukrep Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije:  

• izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih povezav. 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR.  

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 35.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih 
sredstev pa 2.000.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 
35.000,00 EUR.  

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Občine 

 

Naziv razpisa: Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – 
PF1 

Status: aktiven Datum 
objave: 
27.12.2019 

Roki prijave: 
• 31.01.2020, 28.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_predfinanciranje_2019pf1_jr.pdf 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 
prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj: 

• Premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska 
sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:  
- Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij 
- Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 1.600.000,00 EUR.  

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost 
zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR.  
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 6.250,00 EUR.  

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Mikro, mala, srednja in velika podjetja.  
Zavodi, zadruge, zbornice, skladi, društva, ustanove, 
samostojni podjetnik posameznik, družba z omejeno 
odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, delniška 
družba, gospodarsko interesno združenje, ostale organizacije 
(dobrodelne, nevladne, študentske, vaške skupnosti, javne 
agencije, javna podjetja, itd. ) 

 
 
 
 

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_predfinanciranje_2019pf1_jr.pdf


 
 

Naziv razpisa: Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi 
sredstvi – PF2 

Status: aktiven Datum 
objave: 
27.12.2019 

Roki prijave: 
• 31.01.2020, 28.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_predfinanciranje_2019pf2_jr.pdf 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 
prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj: 

• Premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska 
sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:  
- Premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 2.000.000,00 EUR.  

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost 
zaprošenih sredstev pa 350.000,00 EUR.  
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 5.000,00 EUR.  

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Mikro, mala, srednja in velika podjetja.  
Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o 
kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev.  

 

Naziv razpisa:  Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih 
območjih - BP3 – dopolnitev razpisa 

Status: 
aktiven 

Datum 
objave: 
7.6.2018 

Roki prijave: 4.rok do 29. 11. 2019.  

Dodatni roki: 10.1.2020 in 14.2.2020 

Vir objave: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-
obmocja 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na 

problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne 

učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 

Upravičeno območje projektov: 

• obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, 

Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na 

Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, 

Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, 

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

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

Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - 

Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, 

Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje 

ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, 

Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, 

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

Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale), 

• problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, 
Osilnica, Semič, 

Črnomelj), 

• problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje. 

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_predfinanciranje_2019pf2_jr.pdf
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja


 
 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

11.529.735,99 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci
: 

Upravičeni vlagatelji: 

• gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z 

dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah, 
• zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Naziv razpisa:  Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte 

- A 2019 – dopolnitev razpisa 
Status: aktiven Datum objave: Roki prijave: 

 31.5.2018 • do 24. 1. 
2020 

  • do 28. 2. 
2020. 

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

Kratek
 opi
s predmeta 
razpisa: 

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in 
gozdarstvu na območju Republike Slovenije. Cilj javnega razpisa je spodbujanje 
razvoja primarne kmetijske pridelave, kmetijske predelave in trženja ter projektov v 
gozdarstvu z naslednjimi ukrepi: 

 • izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, 

 • izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali, 

 • vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture, 

 • doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, 

 • pozitiven učinek na predelavo, 

 • intenziviranje trženja, 

 • intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, 

 • zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu. 

 
PODPROGRAM A1.1 - Primarna kmetijska pridelava - po pravilih državnih pomoči 

 PODPROGRAM A1.2 - Primarna kmetijska pridelava - izven pravil državne pomoči 

 PODPROGRAM A2.1 - Kmetijska predelava in trženje - po pravilih državne pomoči 

 PODPROGRAM A3.2 – Gozdarstvo - izven pravil državne pomoči 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 5.000.000,00 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

V razpisni dokumentaciji. 

Ciljne skupine 
oz. 
potencialni 
upravičenci: 

V razpisni dokumentaciji. 

 

 

 

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


 
 

Naziv razpisa Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišče – 

A2 2019 

Razpisnik Slovenski regionalno razvojni sklad 

Datum objave 22. 11. 2019 

Rok za oddajo 03.01.2020, 17.01.2020, 03.02.2019, 17.02. 2020, 03.03.2020, 20.03.2020, 

03.04. 2020, 17.04.2020, 04.05.2020, 18.05.2020, 01.06.2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Namen razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in 

gozdarstvu za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike 

Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja primarne kmetijske pridelave in 

gozdarstva z naslednjimi ukrepi: 

• izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, 

• vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture. 

Upravičenci/prijavitelj Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so 

vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 

• pravna oseba 

• fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost 

(s.p.),  

• kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno 

dejavnost 

Upravičeni stroški  Nakup kmetijskih zemljišč in nakup gozdnih zemljišč. 

Višina sofinanciranja Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja 

vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR. 

Link do razpisa http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_javni_razpis_a2_2019.pdf 

 

Naziv razpisa Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom 

Razpisnik Slovenski regionalno razvojni sklad  

Datum objave 27.09.2019 

Rok za oddajo 06.01.2020 

Namen in cilj 
razpisa (na kratko) 

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike 
Slovenije, ki zasleduje cilj : 

• Spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki ustrezajo 
naslednjim ukrepom: 
- Pozitiven učinek na konkurenčnost  
- Spodbujanje zaposlitvenih možnosti 

Upravičenci/prijavit
elj 

• Mikro, mala, srednja in velika podjetja.  

• Pravne osebe (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z 
omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska 
delniška družba) 

• Fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost 

• Zadruge, zadružne zveze 

Upravičeni stroški  Nakup objektov oz. poslovnih prostorov, gradnja nepremičnin, adaptacija in 
rekonstrukcija objektov, neopredmetena sredstva, stroški opreme, stroški intelektualnih 
in osebnih storitev. 

Višina 
sofinanciranja 

POSOJILO. Najnižja zaprošena višina posojila mora znašati 20.000,00 EUR, najvišja višina 
zaprošenega posojila pa 1.500.000,00 EUR. 

Link do razpisa http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_javni_razpis_b1_2019_kon%C4%8Dn
o_sken.pdf 

 
 
 

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_javni_razpis_a2_2019.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_javni_razpis_b1_2019_kon%C4%8Dno_sken.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_javni_razpis_b1_2019_kon%C4%8Dno_sken.pdf


 
 

SID BANKA 
 

Naziv razpisa 
Programi neposrednega financiranja, Programi 

neposrednega financiranja iz sredstev Sklada skladov, 

Programi posrednega financiranja (prek poslovnih bank) 

Razpisnik SID banka 

Datum objave  

Rok za oddajo Do porabe sredstev 

Namen in cilj razpisa (na 

kratko) 

• Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 

1) 

• Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 
2) 

• Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 

1) 

• Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega 

turizma (TURIZEM 1) 

• Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6) 

• Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7) 

• Financiranje MSP (MSP 8) 

• Financiranje vaših kupcev v tujini  

• Financiranje zelenih projektov iz zelene obveznice  

• Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada 

skladov (RRI) 

• Posojila za financiranje projektov celovite energetske 

prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE). 

• Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za 

podjetja (UR) 

• Financiranje MSP in MID-Cap iz vira EIB   

• Financiranje MSP in MID-CAP iz vira KfW  

• Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in 

internacionalizacije  

• Financiranje regionalnega in družbenega razvoja  

• Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega 

podjetništva  

• Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje  

• Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine 

(UR) 

Upravičeni stroški  Financiranje investicije na različnih področjih delovanja, razvijanje 

novega oziroma izboljšanega produkta, procesa ali storitve, razvijanje 

in širitev posla, oskrbovanje z energijo iz obnovljivih virov, 

posodobitev infrastrukture, izvedba razvojnega projekta 

Višina sofinanciranja  

Link do razpisa https://www.sid.si/velika-podjetja/dolznisko-financiranje  

https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-1
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-1
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-2
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-2
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozb-za-trajnostno-rast-slovenskega-turizma-turizem-1
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozb-za-trajnostno-rast-slovenskega-turizma-turizem-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-msp-8
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-vasih-kupcev-v-tujini
https://www.sid.si/velika-podjetja/zelena-obveznica
https://www.sid.si/velika-podjetja/zelena-obveznica
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-iz-sklada-skladov-rri
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-iz-sklada-skladov-rri
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-iz
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-iz
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-msp-mid-cap-iz-vira-eib
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-msp-mid-cap-iz-vira-kfw
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-razvoja-konkurencnega-gospodarstva-internacionalizacije
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-razvoja-konkurencnega-gospodarstva-internacionalizacije
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-regionalnega-druzbenega-razvoja
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-razvoja-druzbe-znanja-inovativnega-podjetnistva
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-razvoja-druzbe-znanja-inovativnega-podjetnistva
https://www.sid.si/velika-podjetja/financiranje-razvoja-okolju-prijazne-druzbe
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.sid.si/velika-podjetja/dolznisko-financiranje


 
 

SPIRIT SLOVENIJA 

 

Naziv razpisa:  Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
2019-2022 "E-POSLOVANJE 2019-2022" 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 7.9.2018 Rok prijave: 
• 1. 10. 2020 in 
• 1. 10. 2021. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-
nadgradnjo- elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-
POSLOVANJE-2019-2022 

 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali 
nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega 
načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo 
mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s 
poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo 
odnose v celotni dobavni verigi. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega 
poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: 
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji 
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih 
c) Spletne strani za tuje trge 
d) Spletne trgovine 
e) Produktno-prodajne videe 
f) Krepitev kompetenc – usposabljanja. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

9.450.000,00 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih 
področij uporabe veljavne S4. 
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 
5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR. 
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za 
sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija: 70 
% EU : 30 % SLO in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 75 % EU 
: 25 % SLO. Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna 
sredstva upravičenca. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja. 
Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 
Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba1, samostojni podjetnik posameznik2 ali 
zadruga z omejeno odgovornostjo3 (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v 
razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo 
termini »prijavitelj« / »upravičenec« / 
»podjetje«). 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022


 
 

Naziv razpisa:  Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v 
tujini v letih 2019-2022 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 
16.11.2018 

Rok prijave: 
Roki za oddajo vlog so: 
• 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 

9. 
2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022. 

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila 

 

Kratek
 opi
s predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na 
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne 
konkurenčnosti MSP. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 
6.400.000,00 EUR. 
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem 
letu je: leto 2019: 1.600.000,00 EUR 
leto 2020: 1.600.000,00 EUR 
leto 2021: 1.600.000,00 EUR 
leto 2022: 1.600.000,00 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

MSP-ji. 
Kot MSP šteje mikro, mala in srednja velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z 
gospodarsko dejavnostko v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba 
ali samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1. 

 

Naziv razpisa: Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek 

showroomov« 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum 
objave: 
31.5.2018 

Roki prijave: 
• 30. 9. 2020, 
• 30. 9. 2021 in 
• 30. 9. 2022. 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-
znamk- na-tujih-trgih-prek-showroomov 

Kratek
 opi
s predmeta 
razpisa: 

SPIRIT Slovenija je objavil razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko 

showroomov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve 

trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Agencija želi podpreti 

podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu 

dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih 

izdelkov na tujem trgu, kakor tudi pri 

vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 
4.700.000,00EUR, in so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 
30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. 

http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov


 
 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: -ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge 

in/ali- širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. Kot MSP se štejejo mikro, mala ali srednje 

velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 

Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali 

zadruga z omejeno odgovornostjo. Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem 

s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, in sicer morajo imeti prijavitelji na dan 

oddaje vloge na ta javni razpis na navedenem programskem območju sedež podjetja, 

vpisan v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev 

glej razpisno dokumentacijo. 

 

Naziv razpisa: Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih 
poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige 
vrednosti« 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 21.6.2019 Rok prijave: 
• 3. rok: 30. 4. 2020, 
• 4. rok: 30. 9. 2020 in 
• 5. rok: 23. 4. 2021. 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-
poslovne- strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-
podjetjih-za-lazje-vkl 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v 

malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje 

izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. 

Predmet javnega razpisa zajema: 

Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP. 

Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 

100.000 EUR 

Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi 
roki za prijave. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR. 
Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov 
prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo 
uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem 
Sklopa B v tem javnem razpisu. 
Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so 
že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-
2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru 
tega javnega razpisa. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko 
odda vlogo/predlog oz. predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji 
razpisani rok v okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega 
projekta in ob izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo 
s prijaviteljem sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega 
projekta vključil v postopek ocenjevanja. 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl


 
 

 

Naziv: Javni poziv recenzentom tehnološko razvojnih projektov 

Izdajatelj: SPIRIT 

Status: aktiven Datum objave: 24.4.2018 Rok prijave: 
• Poziv je odprt do njegovega preklica na spletni 

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

razvojnih- projektov 

 

Kratek
 opi
s predmeta 
razpisa: 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT) želi s pozivom oblikovati bazo 
strokovnjakov z različnih področij, recenzentov tehnološko razvojnih projektov. 

 
Cilj poziva je vzpostavitev baze recenzentov, iz katere bo SPIRIT lahko vabil strokovnjake k 
ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj 
in morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov. 

 
SPIRIT bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov 
izbral recenzente za izvedbo določene naloge. Recenzenti, ki bodo vabljeni k sodelovanju, 
bodo za izvedbo posameznih aktivnosti s SPIRIT podpisali pogodbo za izvedbo naloge. 
Pogoji in vrednost pogodbe se bodo oblikovali glede na obseg in vrsto naloge. Recenzent 
ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje s SPIRIT. 

 
Odpiranje prijav se bo izvajalo periodično, prve tri mesece predvidoma vsak teden v 
mesecu in ne bo javno. Naslednja odpiranja se bodo izvajala po potrebi. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

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

 

Javno 
povabilo 

Javno povabilo k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po 
modelu EFQM 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: 
aktiven 

Datum objave: 4.10.2019 Rok prijave: 
• od 3. 10. 2019 do preklica. 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-10-03-Javno-povabilo-k-vpisu-v-
evidenco- strokovnjakov-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-po-modelu-EFQM 

Kratek 
opis 
predmet
a 
razpisa: 

Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po 

modelu EFQM. 

Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem 

področju ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih 

(npr. javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti v velikih podjetjih, ki ga bo objavil SPIRIT 

Slovenija, javni poziv oz. vavčer za uvajanje poslovne odličnosti v malih in srednje velikih 

podjetjih, ki ga bo objavil Slovenski podjetniški sklad itn.), pri izbiri primernega 

strokovnjaka, z namenom uveljavljanja 

povračil stroškov izvedenih storitev. 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-04-24-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-10-03-Javno-povabilo-k-vpisu-v-evidenco-strokovnjakov-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-po-modelu-EFQM
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-10-03-Javno-povabilo-k-vpisu-v-evidenco-strokovnjakov-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-po-modelu-EFQM
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-10-03-Javno-povabilo-k-vpisu-v-evidenco-strokovnjakov-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-po-modelu-EFQM


 
 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci
: 

SPIRIT Slovenija bo v evidenco vpisala strokovnjake, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• opravljeno usposabljanje za kvalificiranega ocenjevalca (QAT - EFQM Qualified 

Assessor Training oz. QAU - Qualified Assessor Update) ter 
• tri reference v obdobju petih let do oddaje vloge za vpis s področja svetovanja ali 

ocenjevanja po modelu EFQM (kot ocenjevalec v okviru PRSPO ali kot evropski EFQM 
ocenjevalec ali kot svetovalec s področja poslovne odličnosti po modelu EFQM 
organizacijam z vsaj 15 zaposlenimi ali kot razsodnik v okviru postopka PRSPO). 

• ima sklenjeno delovno oz. drugo pogodbeno razmerje s podjetjem, preko katerega bo 
opravljal svetovalno storitev, podjetje pa je registrirano za opravljanje dejavnosti 
svetovanja oz. usposabljanja, kar je razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. 

Seznam strokovnjakov in njihovih referenc je javen. V primeru, da prijavitelj katere od 
referenc ne želi javno objaviti, lahko to posebej označi v prijavnem obrazcu. 
Podjetja, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, po lastni presoji izbirajo 
med strokovnjaki in se z njimi dogovarjajo o izbiri in pogojih njegovih storitev. 
SPIRIT Slovenija jamči, da so vsi strokovnjaki predhodno preverjeni in izpolnjujejo 
zahtevane pogoje. 

 

Javno povabilo Javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij za področje 
prenosa lastništva 

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave: 4.10.2019 Rok prijave: 
• od 3. 10. 2019 do preklica. 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-10-03-Javno-povabilo-k-vpisu-v-evidenco-
zunanjih- izvajalcev---svetovalnih-podjetij-za-podrocje-prenosa-lastnistva 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen povabila je oblikovanje evidence zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij s  

kompetentnimi strokovnjaki za podporo podjetjem pri prenosu lastništva. 

 
Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih zunanjih izvajalcev na 

področju prenosa lastništva ter podpora podjetjem - prijaviteljem pri izbiri primernega 

zunanjega izvajalca z namenom uveljavljanja povračil stroškov izvedenih storitev na 

podlagi objavljenega javnega poziva (vavčerja za prenos lastništva - javni poziv oz. vavčer 

za mala in srednje velika podjetja, ki ga bo 

objavil Slovenski podjetniški sklad). 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-10-03-Javno-povabilo-k-vpisu-v-evidenco-zunanjih-izvajalcev---svetovalnih-podjetij-za-podrocje-prenosa-lastnistva
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-10-03-Javno-povabilo-k-vpisu-v-evidenco-zunanjih-izvajalcev---svetovalnih-podjetij-za-podrocje-prenosa-lastnistva
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-10-03-Javno-povabilo-k-vpisu-v-evidenco-zunanjih-izvajalcev---svetovalnih-podjetij-za-podrocje-prenosa-lastnistva


 
 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

SPIRIT Slovenija bo v evidenco vpisala tiste zunanje izvajalce, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
• izvajajo storitve z namenom, da podjetja pripravijo na prenos lastništva - sklop 

aktivnosti vezan na pripravo podjetij na prenos lastništva ( Priprava in izdelava 
družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega dokumenta; ocene vrednosti 
podjetja; priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo, analiza in iskanje 
potencialnih prevzemnikov; priprava in usklajevanje ponudb); 

• izvajajo prenose lastništva, imajo reference ter zaposlene strokovnjake za izvedbo 
prenosa lastništva tako na pravnem, finančnem, kot davčnem področju. 

• Izvajajo ali organizirajo usposabljanja za prevzemnike družinskih podjetij z namenom 
dviga kompetenc za upravljanje in prevzem družinskega podjetja in so izvajalci oz. 
organizatorji usposabljanj za prevzemnike družinskih podjetij tako v Sloveniji, kot v 
tujini. 

 
Zunanji izvajalec je ob prijavi dolžan navesti katere sklope aktivnosti in katere aktivnosti 
znotraj označenih sklopov, bo izvajal. Za vsako aktivnost, ki jo izvajalec označi, mora 
navesti vsaj tri reference, ki niso starejše od dveh let od vpisa v evidence (reference 
morajo vključevati ime pravnega subjekta, ki mu je izvajalec pripravljal/mu svetoval pri 
izvedbi prenosa lastništva ali usposabljal prevzemnike). 
Evidenca zunanjih izvajalcev in njegovih strokovnjakov ter reference zunanjih izvajalcev 
so, po potrditvi s strani SPIRIT Slovenija, javne. V primeru, da zunanji izvajalec katere od 
referenc ne želi javno objavljati, lahko to posebej označi v prijavnem obrazcu. 

 
Prijavitelji po lastni presoji izbirajo med zunanjimi izvajalci in se z njimi dogovarjajo o 
izbiri in pogojih njegove storitve. 

 
SPIRIT Slovenija jamči, da so vsi zunanji izvajalci predhodno preverjeni in izolnjujejo 
zahtevane pogoje 



 
 

 

MINISTRSTVO za KULTURO 

 

Naziv razpisa Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 

vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala 

Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, 

oznaka JPR-VIZ-2020 

Razpisnik Ministrstvo za kulturo 

Datum objave 3. 1. 2020  

Rok za oddajo 7. 2. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Razpis je namenjen podpori kulturnih projektov v vizualnih 

umetnostih, ki so pomembni na nacionalni in/ali mednarodni 

ravni, so v javnem interesu in nujno potrebni za 

uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih 

kulturnih dobrin, podpori delovanja vrhunskih in posebej 

nadarjenih ustvarjalcev in izvajalcev, njihovi večji mobilnosti 

ter spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev in 

izvajalcev v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. 

Upravičenci/prijavitelj Nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju 

kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki 

delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti. 

Upravičeni stroški  Sofinanciranje zajema delovne štipendije, organizacijo 

razstavnih in festivalskih projektov ter izvedbo odprtih 

ateljejev. 

Višina sofinanciranja Do 6.000 EUR (organizacija razstavnih in festivalskih 

projektov), do 5.000 EUR (delovne štipendije), do 4.000,00 

EUR (odprti ateljeji), 70 % sofinanciranje 

Link do razpisa https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-vizualnih-
umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-
slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo-oznaka-
jpr-viz-2020/ 

 

Naziv razpisa Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 

glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala 

Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 

Razpisnik Ministrstvo za kulturo 

Datum objave 3. 1. 2020  

Rok za oddajo 7. 2. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Razpis je namenjen podpori kulturnih projektov na področjih 

glasbenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani 

kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel 

raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, 

podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in 

izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila 

ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele 

uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev. Področja: 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-vizualnih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo-oznaka-jpr-viz-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-vizualnih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo-oznaka-jpr-viz-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-vizualnih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo-oznaka-jpr-viz-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-vizualnih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo-oznaka-jpr-viz-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-vizualnih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo-oznaka-jpr-viz-2020/


 
 

organizacija koncertov in glasbeno scenskih predstav, 

mednarodno gostovanje v tujini, izvirno glasbeno delo ali 

koreografija, glasbeno založništvo, avtorski projekt, delovna 

štipendija. 

Upravičenci/prijavitelj Nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju 

kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki 

delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti. 

Upravičeni stroški  Organizacija koncertov in glasbeno scenskih predstav, 
mednarodno gostovanje v tujini, izvirno glasbeno delo ali 
koreografija, glasbeno založništvo, avtorski projekt, delovna 
štipendija. 

Višina sofinanciranja Do 8.000 EUR (organizacija koncertov in glasbeno scenske 
predstave), do 3.000 EUR (mednarodno gostovanje v tujini), 
do 3.000 EUR (glasbeno založništvo), do 4.000 EUR (avtorski 
projekti), 70 % celotne vrednosti projekta 

Link do razpisa https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-
umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-
slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/  

 

Naziv razpisa Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 

uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala 

Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 

Razpisnik Ministrstvo za kulturo 

Datum objave 3. 1. 2020  

Rok za oddajo 7. 2. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Razpis je namenjen podpori kulturnih projektov na področju 

uprizoritvenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so 

prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje 

načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, 

podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in 

izvajalcev, spodbujanju sodelovanja ustvarjalcev s statusom 

samozaposlenega v kulturi ter spodbujanju razvoja 

uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev. 

Upravičenci/prijavitelj Nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju 

kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki 

delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti. 

Upravičeni stroški  Produkcija, prvi avtorski projekt, prvi projekt producenta, 
postprodukcija. 

Višina sofinanciranja Do 12.000 EUR, 50 % sofinanciranje (produkcija), do 6.000 

EUR, 70 % sofinanciranje (prvi avtorski projekt), do 6.000 EUR 

(prvi projekt producenta), do 6.000 EUR (postprodukcija) 50-

70% sofinanciranje. 

Link do razpisa https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-
umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-
slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/  

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/


 
 

 

Naziv razpisa Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 

intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala 

Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 

Razpisnik Ministrstvo za kulturo 

Datum objave 3. 1. 2020  

Rok za oddajo 7. 2. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Razpis je namenjen podpori kulturnih projektov na področju 

intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so 

prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje 

načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, 

podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in 

izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila 

ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele 

uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev. 

Upravičenci/prijavitelj Nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju 

kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki 

delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti. 

Upravičeni stroški  Produkcija in postprodukcija v Sloveniji, postprodukcija na 
referenčnih prizoriščih v tujini, prvi avtorski projekt, delovne 
štipendije. 

Višina sofinanciranja Do 6.000 EUR (produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter 
postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini), do 3.000 
EUR (prvi avtorski projekti), do 70 % sofinanciranje. 

Link do razpisa https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-intermedijskih-
umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-
slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/  

 

Naziv razpisa Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje 
programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim 
prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, 
namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2020 
financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za 
kulturo (oznaka JPR-SO-2020) 

Razpisnik Ministrstvo za kulturo 

Datum objave 20. 12. 2019  

Rok za oddajo 24. 1. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične 
infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki 
delujejo v javnem interesu na področju kulture.  

A. Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih 
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj 
ustrezne tehnične infrastrukture.  

B. Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje 
in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v 
znakovnem jeziku. 

Upravičenci/prijavitelj Invalidske organizacije senzorno oviranih, ki delujejo v javnem 
interesu na področju kulture. 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-intermedijskih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-intermedijskih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-intermedijskih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-intermedijskih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/


 
 

Upravičeni stroški  Ustvarjanje programskih vsebin v Braillovi pisavi, prilagajanje 
in izdajanje zvočnih knjig. 

Višina sofinanciranja 80 % 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 
projektni razpis za leto 2020, je 172.643,00 EUR. 

Link do razpisa https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-
objave/Javni-razpisi/JPR-SO-2020/Besedilo-javnega-razpisa-
JPR-SO-2020.pdf 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JPR-SO-2020/Besedilo-javnega-razpisa-JPR-SO-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JPR-SO-2020/Besedilo-javnega-razpisa-JPR-SO-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JPR-SO-2020/Besedilo-javnega-razpisa-JPR-SO-2020.pdf


 
 

 
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

 

Naziv razpisa Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko 
Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 - 2022 

Status: 
aktiven 

Datum objave: 16.10.2019 Rok prijave: 
• 30. 01. 2020 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/razpisi/19/razp-skandinavija-20-22.asp 

Kratek 
opis 
predmet
a razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih 

raziskovalcev in raziskovalcev iz naslednjih držav: Danske, Norveške, Finske, 

Estonije, Latvije ter Litve,  ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v 

obdobju od 2020 – 2022 na vseh raziskovalnih področjih. 

 
Navedene države ne bodo objavile javnega razpisa, zato je ta razpis enostranski 

razpis in raziskovalce iz navedenih držav v slovenski bilateralni projekt prijavi samo 

slovenski prijavitelj. Raziskovalne organizacije in raziskovalci iz navedenih držav se v 

prijavljen bilateralni projekt 

vključujejo samostojno. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Predvideni obseg sredstev za realizacijo predmeta tega javnega razpisa v letih 2020 - 
2022 znaša okvirno 150.000,00 EUR; od tega je za skandinavski del držav (Danska, 
Norveška, Finska) okvirna višina sofinanciranja 90.000,00 EUR, za baltske države 
(Estonija, Latvija in Litva) pa je okvirna višina sofinanciranja 60.000,00 EUR. Okvirno 
število izbranih bilateralnih projektov na posamezno državo bo do 10 projektov. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: 
• so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v 

register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, 
• izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in 

Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in 

• imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali 
aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in 
inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega 
bilateralnega projekta. 

 
 

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/razpisi/19/razp-skandinavija-20-22.asp


 
 

 

Naziv razpisa:  Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 

2020 

Status: 
aktiven 

Datum objave: 
10.12.2019 

Rok prijave: 
• 29. 1. 2020 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/19/razp-proj-19.asp 

Kratek 
opis 
predmet
a razpisa: 

Predmet javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 je 

(so)financiranje izvajanja naslednjih raziskovalnih projektov: 

(a) manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih 
projektov 

(b) podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov 

(c) manjših temeljnih raziskovalnih projektov - Program dr. Aleša Debeljaka 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke a in b tega razpisa 
znaša 16.000.000,00 EUR. Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 
točke c tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu 
okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren 
v višini 100.000 EUR ali 
50.000 EUR. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci
: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko 
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki 
so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo 
pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o 
postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti. 
Temeljne raziskovalne projekte – Program AD lahko prijavijo le raziskovalne 
organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Status: aktiven Datum 
objave: 
14.5.2018 

Rok prijave: 
• do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/shema/razpisi/19/poziv-erc-19.asp 

Kratek
 opi
s predmeta 
razpisa: 

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru 

komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v 

nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. 

Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v 

nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega 

projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v 

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

Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora 

omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/19/razp-proj-19.asp
http://www.arrs.si/sl/medn/shema/razpisi/19/poziv-erc-19.asp


 
 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeni raziskovalni 
projekt, vendar največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela: 

 

 
Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni 

raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne 

dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju 

vodi agencija ter 

izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije. 

 
 
 



 
 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 

Naziv razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za 
povečanje snovne in energetske učinkovitosti 

Status: aktiven Datum objave: 6.12.2019 Rok prijave: 
• Za leto 2020: do 20. 1. 2020 
• Za leto 2021: od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 
• Za leto 2022: od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-
podjetjem-s- podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-
ucinkovitosti/ 

Kratek 
opis 
predmet
a razpisa: 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih 

podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov 

energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. 

 
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 

1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost; 

2. stroški informiranja in komuniciranja, 

3. stroški storitev zunanjih izvajalcev. 
 

Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki 

je geografsko locirano v: 

• kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali 

• kohezijski regiji Zahodna Slovenija. 

Upravičeno območje v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je 

celotno območje Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 

 
Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je 

obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, 

Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, 

Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - 

Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava. 

Višina 
razpoložljiv
ih 
sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega 
javnega razpisa, je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75 %, za 
Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa največ 70 %. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo 
z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo. 
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/


 
 

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 
 

Naziv razpisa:  Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih 
v letu 2020 

Status: aktiven Datum objave: 13.12.2019 Rok prijave: 
• 21. 1. 2020 do 24.00. ure in 
• 23. 3. 2020 
V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana 
že ob prvem roku, bo STO objavil javno informacijo 
in drugi rok oddaje vlog ukinil. 

Vir objave: https://www.slovenia.info/razpisi-sto 

Kratek 
opis 
predmet
a razpisa: 

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije 
slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen turističnim 
podjetjem. 

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za 
turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih, s 
poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva 
financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj na tujih trgih v letu 2020, 
promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021. 

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za 
zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven 
glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, 
trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

800.000,00 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 20.000 do 50.000 evrov. Delež 
sofinanciranja pa do 60 % vseh upravičenih stroškov. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje (gospodarska družba ali 
samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v 
Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.slovenia.info/razpisi-sto


 
 

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD 

 

Naziv razpisa: P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 

2.0 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 17.7.2019 Rok prijave: 
• 15. 1. 2020 in 
• 6. 4. 2020 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito 

ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje 

polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, 

ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji 

stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni 

tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, 

vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

8.369.659,68 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati 
vsaj 250.000,00 EUR ter največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki 
se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP 
in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredba Komisije 
651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških 
deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. 
Mikro podjetja niso upravičena do prijave na javni razpis. 
Na javni razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo 
polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa (predmet operacije je proizvodnja 
polproizvodov) in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano dejavnost, določeno v aktu o 
ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen 
razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so 
se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 31. 12. 2017 (upošteva se 
datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu). 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=91


 
 

 

Naziv razpisa: SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi 

investitorji 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 8.8.2019 Rok prijave: 
• 31.12.2019, 
• 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020 in 31.12.2020. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro 

rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. 

 
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v 

semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko 

dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja 

ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu 

uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje 

(instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, 

izumiteljev s podjetniško prakso). 

Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - 
druga 

razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih 
aktivnosti. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

1.250.000,00 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 
600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih 
angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 
600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije. 

 
V primerih, ko se financira inovativno po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št. 
651/2014 z ustreznimi dokazili, znaša višina investicije do največ 1.200.000 EUR. 

 
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne 
investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in 
neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni 
lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež 
Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %. Nakazila posameznih tranš 
investicije izvede SPS po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše s strani zasebnega 
investitorja(jev). 
Podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo (javno in zasebno) od 200.000 EUR do 
1,200.000 EUR, v primeru inovativnega podjetja po definiciji iz 2(80) člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 pa do 2,400.000 EUR javno/zasebnih sredstev. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega (1) zaposlenega, ki 
je tudi družbenik v podjetju, so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z 
omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ter so mlajša od petih let (od datuma registracije do 
oddaje vloge) in starejša od šestih mesecev ter imajo dokončan razvoj proizvoda/storitve 
in prve prihodke iz prodaje proizvoda/storitve. Podjetje mora biti ustanovljeno v 
Republiki Sloveniji. 
Pogoj za pridobitev podpore je investicija zasebnega investitorja, ki v podjetje vstopi 
hkrati s Skladom. 
Podjetju je lahko odobrenih več vlog, vendar je maksimalni znesek investicije Sklada 
600.000 EUR. Vsi pogoji za vlagatelje so navedeni v javnem razpisu. 

 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=93


 
 

 

Naziv razpisa: Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP(P4D 2019 - 

2023) 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum 
objave: 
20.10.2019 

Roki prijave: 
• 18. 11. 2019 in 20. 12. 2019, za pridobitev sredstev v letu 2020, 
• 1. 4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 

2021, 
• 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 

2022, 
• 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 

2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo 

digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih 

kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne 

preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti 

na zaposlenega v podprtih podjetjih. 

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev 

tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih 

procesov. 

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na programskem območju kohezijska regija 

Vzhodna Slovenija. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa 
je 12.400.000,00 EUR za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000,00 EUR. Načrtovana skupna 
višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije (subvencija) lahko znaša najmanj 
30.000,00 EUR ter največ 100.000,00 EUR. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 

zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 

gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih 

pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Javni poziv : VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti  

 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2019, 
spremembe 6.9.2019 

Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=95
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=76


 
 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k 

pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanju 

certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova 

konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in 

dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. 

vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi 

mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, 

CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na 
proračunski postavki ministrstva. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, 
preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni 
prispevek. 
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 
EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Prijavitelj lahko za ta javni 
poziv pridobi sredstva enkrat letno. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v 
nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

Javni poziv:  VAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2019 Rok prijave: 

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k 

varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h 

krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov: 

• priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, 

• prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, 

• prevoda prijave. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, 
preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni 
prispevek. 
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. 

 
Minimalna višina subvencije je 500,00 
EUR. Maksimalna višina subvencije: 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=77


 
 

• je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa, 
• je 9.999,99 EUR - z vključenimi popolnim preizkusom. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v 
nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

Javni poziv VAV-3 - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 22.2.2019, 
spremembe 6.9.2019 

Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31. 10. 2019, 
• v letu 2020 31. 10. 2020, 
• v letu 2021 31. 10. 2021, 
• v letu 2022 31. 10. 2022 in 
• v letu 2023 30. 9. 2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer 

se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in 

obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz 

primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin 

ipd.) s ciljem: - identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, - 

ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga, - priprave načrta 

za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga, - identifikacije 

ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.  Rezultat izvedene tržne raziskave 

je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem 

trgu. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 
EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega 
območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer 
bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v 
Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje 
zahtevka ni dovoljena. 

 

Javni poziv: VAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=78


 
 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2019, 
spremembe 6.9.2019 

Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na 

mednarodnih forumih. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 300.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v 
nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

Javni poziv VAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2019, 
spremembe 6.9.2019 

Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih 

delegacij (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje 

s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem 

povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi 

in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. 

 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih 
gospodarskih delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B). 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na 
proračunski postavki Ministrstva. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, 
preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni 
prispevek. 
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=80


 
 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v 
nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

Javni poziv VAV-6 - Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 25.2.2019, 
spremembe 6.9.2019 

Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih 
skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT 
Slovenija. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v 
nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

Javni poziv VAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 6.9.2019 Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj 

zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala 

njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

 
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 -2023. Obdobje upravičenosti stroškov in 

izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva in traja do 30. 9. 2023. Do 

sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja 

upravičenosti. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=81
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=84


 
 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 
2019 -2023 znaša 4.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Javni poziv VAV-8 - Vavčer za digitalni marketing 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 6.9.2019 Rok prijave: 

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k uvajanju digitalnega 

marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma 

prihodki od prodaje. 

 
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 -2023. Obdobje upravičenosti stroškov in 

izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva in traja do 30. 9. 2023. Do 

sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja 

upravičenosti. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega pozivaza obdobje 
2019 -2023 znaša 3.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=85


 
 

 
 

Javni poziv VAV-9 - Vavčer za pripravo digitalne strategije 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 31.3.2019, 
spremembe 6.9.2019 

Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, 

kar zajema naslednje aktivnosti: 

- oceno stanja na področju digitalizacije, 

- pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in 

- pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja: 

• Izkušnja kupca (Customer eXperience), 

• Podatkovna strategija, 

• Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, 

• Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, 

• Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, 

• Strategija razvoja digitalne kulture, 

• Kibernetska varnost, 
• Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa 

tudi za storitvena). 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, 
preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni 
prispevek. 
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. 

 
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 
EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 
Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 
2023). 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v 
nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

 Javni 
poziv 

VAV-10 - Vavčer za kibernetsko varnost 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=86


 
 

Status: aktiven Datum objave: 12.4.2019, 
spremembe 6.9.2019 

Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k 

zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova 

konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni 
pregled in/ali vdorni (penetracijski) test. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 – 2023, znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega 
poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina 
subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. 
Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila 
s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 
1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. 

 
Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo 
enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ 
do 9.999,99 EUR. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v 
nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

 Javni 
poziv 

VAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 17.5.2019, 
spremembe 6.9.2019 

Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva 

k statusnemu problikovanju: 
- samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, 

- delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali 

- zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti 

povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. 

 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe 
aktivnosti statusnega preoblikovanja. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=88
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=89


 
 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. 
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 
EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 
Prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju 
(do leta 2023). 
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, 
preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni 
prispevek. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v 
nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

Javni poziv VAV-12, Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika 
podjetja 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 11.10.2019 Rok prijave: 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
• v letu 2019 je 31.10.2019, 
• v letu 2020 31.10.2020, 
• v letu 2021 31.10.2021, 
• v letu 2022 31.10.2022 in 
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti 

po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije 

za upravkljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, 

povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da 

kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za 

dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja. 

 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne 

odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, 

usposabljanje 

ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2019 - 2023 znaša 500.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, 
preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni 
prispevek. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: 
MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz 
Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 
 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=94


 
 

 

Javni poziv: Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 7.6.2019 Rok prijave: 
• 31.12. 2019 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=90


 
 

 

 

Javni poziv Javni poziv za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v 
okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)" 

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

Status: aktiven Datum objave: 4.10.2019 Rok prijave: 
• 8. 11. 2019 
• 1. 4. 2020 
• 1. 4. 2021 
• 1. 4. 2022 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=96 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega poziva je povabilo strokovnjakom na področju digitalne transformacije 

podjetij za ocenjevanje vlog, v okviru Javnega razpisa «Spodbude za digitalno 

transformacijo MSP (P4D 2019 

– 2023). 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Fizične osebe ali fizične osebe – samostojni podjetniki s.p. 

 

Javni poziv Javni VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva 

Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Status: aktiven Datum objave: 25.11.2019 Rok prijave:  
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev  

• v letu 2020 31.10.2020,  
• v letu 2021 31.10.2021,  
• v letu 2022 31.10.2022 in  
• v letu 2023 30.9.2023. 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k 
izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo 
delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, 
dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni 
bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi 
prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. 
členom ZGD-1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti 
vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa 
lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za 
obdobje 2020 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&amp;id=96
https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98


 
 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna 
višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti 
skupaj največ 9.000 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju 
MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz 
Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
DURS 
 

Naziv: Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov 
Izdajatelj: Izvaja: DURS 
Status: 
aktiven 

Datum objave: Rok prijave: 

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

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Če zaposlite invalide s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, 
zanje lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove. 

 
Kolikšna je olajšava? 
Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI: 

 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 
PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 50 % plače 
zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 50 
% izplačane plače zaposlene 
osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % plače 
zaposlene osebe 

 
POGOJ: če zaposlujete invalide po ZZRZI 
nad predpisano kvoto in njihova 
invalidnost ni posledica poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu 

znižanje davčne osnove v višini 70 
% izplačane plače zaposlene 
osebe 

 
POGOJ: če zaposlujete invalide po 
ZZRZI nad predpisano kvoto in 
njihova invalidnost ni posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
pri vas kot delodajalcu 

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

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 
PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 70 
% plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 
izplačane plače zaposlene osebe 

3. Za zaposlitev gluhe osebe: 

Več informacij: 

Več informacij o olajšavah za zaposlovanje dobite na Davčni upravi RS, ki je 
pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu. 

 
Poglejte si Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki 
omogočata davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov. 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 
PRAVNIH OSEB 

ZAKON O DOHODNINI 

znižanje davčne osnove v višini 70 
% plače zaposlene osebe 

znižanje davčne osnove v višini 70 % 
izplačane plače zaposlene osebe 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višinasofinanc
irnja 

 

 

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


 
 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 

Davčno olajšavo lahko uveljavljate za zaposlitev invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih 
skupin: 
1. imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

(ZZRZI), 
2. imajo 100-odstotno telesno okvaro ali 
3. so gluhe osebe. 

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 

Davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko uveljavljate: 

• zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 
• zavezanci po Zakonu o dohodnini. 

 
Naziv:  Davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih 
Izdajatelj: Izvaja: DURS 
Status: aktiven Datum objave: Rok prijave: 

Vir objave:  
Kratek opis predmeta 
razpisa: 

Če zaposlite brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so bili 
najmanj pol leta prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu, zanje lahko 
uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove. 

Več informacij: 

Več informacij o olajšavah za zaposlovanje dobite na Davčni upravi RS, 
ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu. 

 
Poglejte si Zakon o dohodnini in spremembe zakona, ki omogočajo tudi 
davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih. 

 
Poglejte si Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ter spremembe in 
dopolnitve zakona, ki omogočajo tudi davčno olajšavo za zaposlovanje 
brezposelnih. 

Višina razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna višina 
sofinanciranja: 

Kolikšna je olajšava? 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: 

• Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače 
zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove. 

• Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v 
davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 
mesecev. 

Zakon o dohodnini: 

• Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % 
izplačane plače zaposlene osebe (I. bruto). 

• Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v 
davčnem 

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

http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4697.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&amp;stevilka=2188
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4687.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&amp;stevilka=2187
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&amp;stevilka=2187
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&amp;stevilka=2187


 
 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljate: 

• zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 
• zavezanci po Zakonu o dohodnini, 

ki na novo in za nedoločen čas zaposlite brezposelne osebe iz opredeljenih 
skupin, na podlagi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih. 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 

Davčno olajšavo lahko uveljavljate, če na novo in za 
nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo iz ene od 
naslednjih skupin: 

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

• starejši od 55 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med 
brezposelnimi na našem Zavodu. 

Pri tem je pomembno, da brezposelna oseba, ki jo zaposlite, v zadnjih 24 
mesecih ni bila že zaposlena pri vas ali pri vaši povezani osebi. 



 
 

ZPIZ 
 

Naziv: Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev 
Izdajatelj: Izvaja: ZPIZ 
Status: aktiven Datum objave: Rok prijave: 

Vir objave: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/
vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev 
http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=566 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) lahko od 1. 
7. 2013 uveljavljate vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih do 26. 
leta starosti in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti. 
Od kdaj velja vračilo prispevkov? 

Določilo o vračilu prispevkov delodajalca prvo zaposlitev (po 157. členu 
ZPIZ-2) se uporablja od 1. 7. 2013. 
To pomeni, da lahko vračilo prispevkov delodajalca uveljavljate na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjene po 1. 7. 2013. 

Kako uveljavljate vračilo prispevkov? 

Na podlagi vloge, ki jo predložite Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije (ZPIZ-u). Vlogo predložite za nazaj, najpozneje v 3 mesecih 
po izteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 
Vlogo priprave in oddate na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ZPIZ-a. 
Priložiti ji morate vse potrebne izjave in dokazila. ZPIZ po uradni dolžnosti pridobi 
dokazila, ki jih je mogoče pridobiti iz uradnih evidenc Republike Slovenije. 
O vaši vlogi odloči ZPIZ z odločbo, izdano v upravnem postopku. Vračilo prispevkov 
mora biti izplačano v 30-ih dneh po pravnomočnosti odločbe. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Kolikšno je vračilo prispevkov? 

Vračilo prispevkov delodajalca znaša: 

• 50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in 
• 30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve. 

Do vračila prispevkov delodajalca ste upravičeni, če ste za celotno obdobje, za 
katero uveljavljate vračilo, v celoti plačali prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, do izdaje odločbe o vračilu prispevkov. 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev
http://www.zpiz.si/cms/?id=2&amp;inf=566


 
 

Zavod RS za zaposlovanje 
 

Naziv razpisa:  Javno povabilo za izbor programov Javnih del za leto 2020 

Status: aktiven Datum objave: 24.12.2019 Rok prijave: 
• 30. 4. 2020 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2020 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za 

naslednja 2 sklopa: 

- programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva (5. točka 

Kataloga programov javnih del; v nadaljevanju: Katalog), 

- programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka 

Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka 

Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga). 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

9 milijonov EUR 

Maksimalna Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so: 
višina • del sredstev za plače udeležencev; 
sofinanciranja: • sredstva za prehrano med delom; 

 • sredstva za prevoz na delo in z dela; 

 • sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini; 

 • sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna 
zakonodaja. 

 Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih: 
 • 80% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od 

vključno 15,0 
 %, 

 • 70 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 
12,0 % 

 do 15,0 %, 

 • 60 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 
9,0 % do 

 12,0 %, 

 • 50 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 
7,0 % do 

 9,0 %, 

 • 40 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 
5,0 % do 

 7,0 %, 

 • 30 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 5,0 %. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Javna dela lahko izvajajo le neprofitni 
delodajalci. Pogoji: 
• je pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst (12) mesecev vpisana v 

Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem 
delu. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega subjekta kot je npr. podružnica, 
poslovna enota, zadružna enota, režijski obrat; 

• je neprofitni delodajalec4 
V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti 
Zavod. 

 

 

 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2020


    

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor 
 

Javni poziv Javni poziv MOP za sofinanciranje projektov s programskega 

področja LIFE za leto 2019 

Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor 

Status: aktiven Datum objave: 14.6.2019 Rok prijave: 
• Podpisane pogodbe z Evropsko komisijo morajo 

prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec 
po podpisu 
pogodbe z Evropsko komisijo 

Vir objave: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/ 

Kratek 
opis 
predmeta 
razpisa: 

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa 

programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2019 Evropske komisije sklenili z Evropsko 

komisijo pogodbo o sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja 

za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi 

Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. 

Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki bodo v primeru 
odobritve sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2019, upravičeni 
tudi do sofinanciranja s sredstvi Ministrstva. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za 
sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju 
projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD 
nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor. Podpisane pogodbe z Evropsko 
komisijo morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe 
z Evropsko komisijo. Sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do 
izteka izvajanja le-teh. 

 
Upravičenci po tem pozivu so upravičenci, navedeni v pogodbi z Evropsko komisijo, 
odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu, ki se izvaja na 
območju Republike Slovenije in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev 
glej razpisno dokumentacijo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/


    

 

 

EKOSKLAD 

 

Naziv razpisa: Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež 
nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanje prostora 

Status: aktiven Datum 
objave: 
27.12.2019 

Rok prijave: 
28. 2. 2020 

Vir objave: https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nvo19-
za-sofinanciranje- podnebnih-programov-vsebinskih-mre-nevladnih-organizacij-za-
podroji-varstva-okolja-in-urejanja- prostora 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež 

nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg, torej dejavnostih 

informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, 

promocije in podpore v korist nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področjih: 

varstvo okolja in urejanje prostora. Sredstva se dodelijo za financiranje podnebnih 

programov dveh vsebinskih mrež, ene iz področja varstva okolja ter ene iz področja 

urejanja prostora. 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Upravičeni prijavitelj na razpisu je nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja 
ali urejanje prostora. Nosilec vsebinske mreže je nevladna organizacija, ki na 
nacionalni ravni, na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen 
regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko 
celoto, združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja in izvaja 
dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, 
mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij z istega 
vsebinskega področja na ravni svojega delovanja. Vsebinska mreža, katere podnebni 
program je sofinanciran iz tega razpisa, mora združevati vsaj dvajset članic nevladnih 
organizacij. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo 

 

Naziv razpisa 76FS-PO19 

Razpisnik Eko sklad 

Datum objave  

Rok za oddajo Do porabe sredstev 

Namen in cilj razpisa (na kratko) gradnje nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje 

Upravičenci/prijavitelj podjetja 

Upravičeni stroški  stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški strojnih in 
električnih inštalacij 

Višina sofinanciranja 20% 

Link do razpisa https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-novih-skoraj-ni-
energijskih-stavb/gradnja-novih-skoraj-nic-energijskih-stavb-

https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nvo19-za-sofinanciranje-podnebnih-programov-vsebinskih-mre-nevladnih-organizacij-za-podroji-varstva-okolja-in-urejanja-prostora
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nvo19-za-sofinanciranje-podnebnih-programov-vsebinskih-mre-nevladnih-organizacij-za-podroji-varstva-okolja-in-urejanja-prostora
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nvo19-za-sofinanciranje-podnebnih-programov-vsebinskih-mre-nevladnih-organizacij-za-podroji-varstva-okolja-in-urejanja-prostora
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nvo19-za-sofinanciranje-podnebnih-programov-vsebinskih-mre-nevladnih-organizacij-za-podroji-varstva-okolja-in-urejanja-prostora
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nvo19-za-sofinanciranje-podnebnih-programov-vsebinskih-mre-nevladnih-organizacij-za-podroji-varstva-okolja-in-urejanja-prostora
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-novih-skoraj-ni-energijskih-stavb/gradnja-novih-skoraj-nic-energijskih-stavb-subvencija-2
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-novih-skoraj-ni-energijskih-stavb/gradnja-novih-skoraj-nic-energijskih-stavb-subvencija-2
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-novih-skoraj-ni-energijskih-stavb/gradnja-novih-skoraj-nic-energijskih-stavb-subvencija-2


    

 

 

subvencija-2 

 

Naziv razpisa Kolesarska infrastruktura - 61SUB-LSKI19 
 

Razpisnik Eko Sklad 

Datum objave  

Rok za oddajo do preklica 

Namen in cilj razpisa (na kratko) gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter 
sisteme izposoje javnih koles. 

Upravičenci/prijavitelj Občine, ki so investitorke v naložbe kolesarske infrastrukture 
in imajo sprejeto Celostno prometno strategijo, za naložbe 
uvedbe sistema izposoje javnih koles pa tudi sprejet Odlok o 
načrtu za kakovost zraka. 

Upravičeni stroški  nakup nezazidanih in zazidanih zemljišč (do 10% višine 
priznanih stroškov naložbe); 
gradnja nepremičnin, skladno s četrtim odstavkom 1. točke 
javnega poziva; 
vzdrževalna dela; 
oprema in druga opredmetena osnovna sredstva; 
investicije v neopredmetena sredstva do 20 % priznanih 
stroškov ukrepa; 
stroški zunanjih izvajalcev (izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije, stroški zunanjega investicijskega inženiringa in 
gradbenega nadzora, stroški informiranja in komuniciranja) – 
do 10 % priznanih stroškov naložbe. 
 

Višina sofinanciranja Vsaj 50.000 subvencije; 80% 

Link do razpisa https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/kolesarska-
infrastruktura/kolesarska-infrastruktura-subvencija 

 

Naziv razpisa Nakup vozil za prevoz potnikov - 70SUB-PP19 
 

Razpisnik Eko Sklad 

Datum objave  

Rok za oddajo do preklica 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Nakup novih vozil za prevoz potnikov 

Upravičenci/prijavitelj Občine 

Upravičeni stroški  za nakup novih vozil naslednjih kategorij: 
M1 z vsaj osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. kombi), 
M2, M3, in/ali vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi 
sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali 
nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. 
cestni turistični vlak) 

Višina sofinanciranja 80% in ne več kot 300.000 EUR oz. 500.000 EUR 

 
 

https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/nakup-vozil-za-prevoz-
potnikov/nakup-vozil-za-prevoz-potnikov-subvencija 

 

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-novih-skoraj-ni-energijskih-stavb/gradnja-novih-skoraj-nic-energijskih-stavb-subvencija-2
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/kolesarska-infrastruktura/kolesarska-infrastruktura-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/kolesarska-infrastruktura/kolesarska-infrastruktura-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/kolesarska-infrastruktura/kolesarska-infrastruktura-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nakup-vozil-za-prevoz-potnikov/nakup-vozil-za-prevoz-potnikov-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nakup-vozil-za-prevoz-potnikov/nakup-vozil-za-prevoz-potnikov-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nakup-vozil-za-prevoz-potnikov/nakup-vozil-za-prevoz-potnikov-subvencija


    

 

 

Naziv razpisa Nova komunalna vozila na električni, plug-in ali plinski pogon 
68SUB-KV19 
 

Razpisnik Eko sklad 

Datum objave  

Rok za oddajo  

Namen in cilj razpisa (na kratko) Nakup novih komunalnih vozil 

Upravičenci/prijavitelj Občina - Sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka 

Upravičeni stroški  nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali 
novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) 
kategorije N1, N2 ali N3; 
nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali 
utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1, N2 ali N3; 
nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali 
novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) ali 
novega vozila na plinski pogon kategorije L5e, L6e ali L7e; 
nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2, 
namenjenega vzdrževanju javnih površin. 

Višina sofinanciranja do 80% 

Link do razpisa https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/nova-komunalna-vozila-na-
elektrini-plug-in-ali-plinski-pogon/nova-komunalna-vozila-na-
elektricni-plug-in-ali-plinski-pogon-subvencija 

 

Naziv razpisa Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih 
narave in območjih Natura 2000 

Razpisnik Eko sklad 

Datum objave  

Rok za oddajo Do preklica 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture 
(novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za 
spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa 
trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in 
območjih Natura 2000. 

Upravičenci/prijavitelj občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 
oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski 
narodni park, regijski in krajinski parki) 

Upravičeni stroški  nakup nove polnilne postaje 

Višina sofinanciranja 100% 

Link do razpisa https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/polnilne-postaje-za-elektrina-
vozila-v-zavarovanih-obmojih-narave-in-obmojih-natura-
2000/polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-
obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-subvencija 

 

Naziv razpisa Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega 
pomena - 72SUB-sNESLS19 
 

https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nova-komunalna-vozila-na-elektrini-plug-in-ali-plinski-pogon/nova-komunalna-vozila-na-elektricni-plug-in-ali-plinski-pogon-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nova-komunalna-vozila-na-elektrini-plug-in-ali-plinski-pogon/nova-komunalna-vozila-na-elektricni-plug-in-ali-plinski-pogon-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nova-komunalna-vozila-na-elektrini-plug-in-ali-plinski-pogon/nova-komunalna-vozila-na-elektricni-plug-in-ali-plinski-pogon-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nova-komunalna-vozila-na-elektrini-plug-in-ali-plinski-pogon/nova-komunalna-vozila-na-elektricni-plug-in-ali-plinski-pogon-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/polnilne-postaje-za-elektrina-vozila-v-zavarovanih-obmojih-narave-in-obmojih-natura-2000/polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/polnilne-postaje-za-elektrina-vozila-v-zavarovanih-obmojih-narave-in-obmojih-natura-2000/polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/polnilne-postaje-za-elektrina-vozila-v-zavarovanih-obmojih-narave-in-obmojih-natura-2000/polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/polnilne-postaje-za-elektrina-vozila-v-zavarovanih-obmojih-narave-in-obmojih-natura-2000/polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/polnilne-postaje-za-elektrina-vozila-v-zavarovanih-obmojih-narave-in-obmojih-natura-2000/polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-subvencija


    

 

 

Razpisnik Eko Sklad 

Datum objave  

Rok za oddajo Do preklica 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Nepovratne finančne spodbude, namenjene občinam za nove 
naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega 
družbenega pomena v lasti občin 

Upravičenci/prijavitelj Občine 

Upravičeni stroški  vsi stroški, povezani z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in 
vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na 
energijsko učinkovitost stavbe. 

Višina sofinanciranja do 50% 

Link do razpisa https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-skoraj-ni-energijskih-
stavb-splonega-drubenega-pomena/gradnja-skoraj-nic-
energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-subvencija 

 

https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-skoraj-ni-energijskih-stavb-splonega-drubenega-pomena/gradnja-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-skoraj-ni-energijskih-stavb-splonega-drubenega-pomena/gradnja-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-skoraj-ni-energijskih-stavb-splonega-drubenega-pomena/gradnja-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-subvencija
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-skoraj-ni-energijskih-stavb-splonega-drubenega-pomena/gradnja-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-subvencija

