
 
 

AKTUALNI in NAJAVLJENI RAZPISI  

ter javni pozivi in ponudbe (13. 10. 2020) 

 

Novi in dopolnjeni razpisi so obarvani z oranžno barvo 

 

 

L'ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO 
 

Naziv razpisa: Nacionalni razpis L’ORÉAL – UNESCO Za ženske v znanosti 
2021 

Status: aktiven Datum objave: 1.10.2020 Rok prijave: 03. 11. 2020 
 

Vir objave: https://www.gov.si/novice/2020-10-01-nacionalni-razpis-loreal-unesco-za-

zenske-v-znanosti-2021/ 

Razpisnik: L'ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Objavljen je 15. nacionalni razpis »Za ženske v znanosti«, ki poteka v 

partnerstvu L'ORÉAL Adria in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Na 

razpis se lahko prijavijo mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija 

naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

15.000, 00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Tri prijaviteljice, ki bodo s svojim znanstvenim delom prepričale komisijo, 

bodo prejele štipendijo v višini 5.000 evrov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo študentke, ki so v študijskem letu 2020/2021 v 

zaključni fazi doktorskega študija, svoje raziskovanje opravljajo na slovenski 

raziskovalni instituciji in niso starejše od 35 let. Za vprašanja pri izpolnjevanju 

prijavnice bo letos prijaviteljicam prvič na voljo tudi informativni pogovor po 

spletu. Ta bo potekal 22. oktobra 2020 ob 13. uri, povezava na dogodek bo 

dostopna na Facebook strani L'Oréal - UNESCO »Za ženske v znanosti«. 

 

 

https://www.gov.si/novice/2020-10-01-nacionalni-razpis-loreal-unesco-za-zenske-v-znanosti-2021/
https://www.gov.si/novice/2020-10-01-nacionalni-razpis-loreal-unesco-za-zenske-v-znanosti-2021/


 
 

Slovenski filmski center 
 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje razvoja filmskih projektov – 2020 

Status: aktiven Datum objave: 2. 10. 2020 Rok prijave: 2. 11. 2020  
 

Vir objave: https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/ 

Razpisnik: Slovenski filmski center 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Razpis je namenjen sofinanciranju razvoja animiranih filmskih projektov ne 

glede na trajanje ter celovečernih igranih in dokumentarnih filmskih projektov. 

Namen je spodbujanje  scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe 

produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega in 

animiranega filma. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

110.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najvišji možni znesek za posamezni sofinancirani projekt na razpisu ne more 

preseči 40.000,00 EUR. Agencija sofinancira projekte po tem razpisu do 100 

% vseh izkazanih upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, 

televizijskih oddaj. 

 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega 

celovečernega filma 2020 

Status: aktiven Datum objave: 25. 9. 2020 Rok prijave: 26. 10. 2020  
 

Vir objave: https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/ 

Razpisnik: Slovenski filmski center 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet  tega  javnega  razpisa  je  spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na 

področju celovečernega igranega, dokumentarnega filma ter animiranega 

filma. Namen sofinanciranja razvoja scenarija je spodbujanje scenaristične 

ustvarjalnosti na področju celovečernega igranega in dokumentarnega filma 

ter animiranega filma. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

40.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najvišji možni znesek za posamezni sofinancirani projekt na razpisu ne more 

preseči 10.000,00 EUR. Agencija sofinancira projekte po tem razpisu do 100 

% vseh izkazanih upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov,  videofilmov,  

televizijskih  oddaj in fizične osebe, ki so glavni pisci  prijavljenega  scenarija,  ki 

kot fizične osebe opravljajo samostojno dejavnost. 

 
 

 
 
 

 

https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/
https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/


 
 

Naziv razpisa: Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo 
- 2020 

Razpisnik Slovenski filmski center 

Datum objave 17. 2. 2020 

Rok za oddajo Do porabe sredstev, najkasneje do 31. 12. 2020 

Namen in cilj razpisa (na kratko) Zbiranje predlogov za denarno povračilo za filmske in AV 
projekte 

Upravičenci/prijavitelj pravna ali fizična oseba 

Upravičeni stroški   

Višina sofinanciranja Do 25 % 

Link do razpisa https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/ 

 
 

https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/


 
 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
 

Naziv razpisa: Dodatni prijavni rok v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje 

dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« 

Status: aktiven Datum objave: 28. 9. 2020 Rok prijave: 26. 10. 2020 
 

Vir objave: https://www.jskd.si/financiranje/ess/uvod.htm  

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Cilj razpisa je vključiti mlade brezposelne v različne načine izobraževanja, s 

čimer bodo imeli možnosti neposrednega prehoda na trg dela na osnovi 

subvencije za zaposlitev. Sofinancirajo se: 

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000,00 EUR) za zaposlitev 

brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti na področju kulturnih 

dejavnosti.  

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 

različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, 

vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, 

organizacija in upravljanje v kulturi ipd).  

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Za leto 2020: 285.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

a) Maksimalno 5.000 EUR  

b) Brezplačna usposabljanja. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju 

kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice … in brezposelni mladi 

do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi. 

 

 

 

 

https://www.jskd.si/financiranje/ess/uvod.htm


 
 

Ministrstvo za zdravje 
 

Naziv razpisa: Javni razpis za izbor operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma 

filtrskih enot z ustrezno opremo« 

Status: aktiven Datum objave: 5. 10. 2020 Rok prijave: 16. 10. 2020  
 

Vir objave: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/2020013400004/javni-razpis-za-izbor-operacije-nabava-mobilnih-

nastanitvenih-oziroma-filtrskih-enot-z-ustrezno-opremo-st--4110-3420205-ob-

298220 

Razpisnik: Ministrstvo za zdravje 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nabave mobilnih nastanitvenih 

oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo za namen učinkovitejše organizacije 

in obvladovanja epidemioloških razmer v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi 

nalezljivimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri 

koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva in ki 

lahko opravljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo kot del 

osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance. Upravičeni so stroški 

storitev zunanjih izvajalcev in investicij v opremo in druga opredmetena 

osnovna sredstva. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

3.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Maksimalna višina sofinanciranja je 100 % upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Javni socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na 

področju socialnega varstva in opravljajo zdravstveno nego ter zdravstveno 

rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020013400004/javni-razpis-za-izbor-operacije-nabava-mobilnih-nastanitvenih-oziroma-filtrskih-enot-z-ustrezno-opremo-st--4110-3420205-ob-298220
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020013400004/javni-razpis-za-izbor-operacije-nabava-mobilnih-nastanitvenih-oziroma-filtrskih-enot-z-ustrezno-opremo-st--4110-3420205-ob-298220
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020013400004/javni-razpis-za-izbor-operacije-nabava-mobilnih-nastanitvenih-oziroma-filtrskih-enot-z-ustrezno-opremo-st--4110-3420205-ob-298220
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020013400004/javni-razpis-za-izbor-operacije-nabava-mobilnih-nastanitvenih-oziroma-filtrskih-enot-z-ustrezno-opremo-st--4110-3420205-ob-298220


 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Naziv razpisa: Prvi javni razpis za ukrep ''Zdravje in varnost'' iz OP ESPR 2014- 

2020 

Status: aktiven Datum objave: 11.9.2020 Rok prijave:  
Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v 
mesecu. V odpiranje bodo vključene vse 
vloge, ki bodo elektronsko oddane do 
vključno zadnjega delovnega dne preteklega 
meseca. Javni razpis je odprt do porabe 
sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega 
razpisa na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave ter na spletni strani ribiski-
sklad.si. 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-

iz-op-espr-2014- 2020/ 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet podpore iz ukrepa zdravje in varnost je v skladu z 32. členom Uredbe 

508/2014/EU namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in 

delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za 

posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega 

prava. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

160.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR na posamezno vlogo. Najvišji 
znesek podpore je 50.000 EUR na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v 
celotnem programskem obdobju 2014– 2020 iz tega ukrepa pridobi največ 
50.000 EUR podpore. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V skladu s 7. členom Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz 

Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20) 

so upravičenci lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči 

– fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, 

solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski 

ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji. 

 

Naziv razpisa: 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 

za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne 

spremembe ter izboljšanju okolja 

Status: aktiven Datum objave: 7. 8. 2020  Rok prijave: 4. 11. 2020 do 23.59 
 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/15-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-

za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-namenjene-prilagoditvi-

kmetijskih-gospodarstev-na-podnebne-spremembe-ter-izboljsanju-okolja/ 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 4. točke 

prvega odstavka 5. člena Uredbe. Predmet podpore so individualne in 

kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo 

kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 

št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Pogodba) iz 1. in 4. 

točke prvega odstavka 5. člena Uredbe za ureditev trajnih nasadov, nakup in 

postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-2014-2020/


 
 

opreme,  ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika 

(v nadaljnjem besedilu: ZNS) ter nakup ter za nakup kmetijske mehanizacije, 

ki ima izrazito okoljski učinek. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 

10.000.000 EUR. Od tega: 

• 500.000  EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij 

(sklop A) 

• 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb razen 

samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev 

majhnih kmetij, (sklop B) ter 

• 4.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov 

posameznikov in pravnih oseb (sklop C).   
Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, razen za naložbe 

iz 3., 4. in 8. Točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, je 30 odstotkov 

upravičenih stroškov in se poveča za: 

− 5 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno 

v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih 

gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi 

člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo 

uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke 

sedmega odstavka 6. člena te uredbe svoja kmetijska gospodarstva 

razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja 

razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD, 

− 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. 

člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov 

kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če 

gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali 

organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter 

člani skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe skupaj 

več kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed 

ukrepov iz te alineje, 

− 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, 

− 10 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom iz 33. člena Uredbe 

1305/2013/EU, pri čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje 

tega ukrepa. Če gre za kolektivno naložbo, mora biti vsaj polovica 

članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo 

uporabljali kolektivno naložbo, ter vsaj polovica članov skupine 

kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe vključenih v izvajanje 

tega ukrepa, 

− 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma 

lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih 

območjih. Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica 

članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo 

uporabljali kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz sedmega 

odstavka 6. člena te uredbe naslov stalnega prebivališča oziroma 

lokacijo kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih, 

− 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, 

− 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno 

naložbo, mora najmanj polovica članov zadruge, skupine ali 

organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter 

članov skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe 



 
 

izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. člena te uredbe. Stopnje 

podpore iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo 

preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je nosilec 

kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v 

Republiki Sloveniji. Če je upravičenec iz prejšnjega odstavka mladi kmet se za 

namen tega podukrepa šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki je prvič vpisana 

kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG v obdobju pet let pred oddajo 

vloge na javni razpis in je ob vložitvi te vloge: 

- stara od 18 let do vključno 40 let in 

- ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost kot sta opredeljena v 

predpisu, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade 

kmete iz PRP 2014–2020. 

Če je fizična oseba iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik, se 

pogoji iz prejšnjega odstavka nanašajo na samostojnega podjetnika 

posameznika. 

 

Naziv razpisa: 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje 

oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 

Status: aktiven Datum objave: 24.7.2020  Rok prijave: 26. 10. 2020 do 23.59 
 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-

za-nalozbe-v- predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-

2020/ 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih proizvodov iz drugega do četrtega odstavka 29. člena 

Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v  osnovna sredstva in podukrepa podpora 

za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 

gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 

20.000.000,00 EUR. Od tega: 

– 7.000.000,00 EUR za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter 

– 13.000.000,00 EUR za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, 

zavode in gospodarske družbe (sklop B). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Za naložbe iz prvega odstavka 29. člena te uredbe je stopnja javne podpore 

30 odstotkov upravičenih stroškov in se poveča za: 

• 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih 

kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki 

pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov v primeru trženja 

kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki predelavi 

kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih 

proizvodov. Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija 

proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti 

certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov 

vsaj 25 odstotkov članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, 

• 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz petega 

odstavka 29. člena te uredbe, 

• 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec 

vključen v ukrep dobrobit živali, 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/


 
 

• 5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi 

omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami iz predpisa, ki določa 

razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se upoštevajo 

površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu, 

• 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov 

oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz priloge 9 

te uredbe, 
• 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, 
• 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje iz predpisa, ki 

določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se 

upoštevajo površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem 

razpisu, 

• 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz 

najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, 

razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso. 

 

Za naložbe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe se 

stopnje podpore iz prejšnjega odstavka tega člena lahko seštevajo, vendar ne 

smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje 

oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je: 

1. nosilec kmetije, 

2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, 

3. samostojni podjetnik posameznik, 
4. zadruga, 
5. zavod ali 
6. gospodarska družba. 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

Naziv razpisa: 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 

za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju 

nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali 

Status: aktiven Datum objave: 17.7.2020  Rok prijave: 19. 10. 2020 do 23.59 
 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-

za-nalozbe-v- kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-

kmetijskih-gospodarstev- izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-

zascite-rejnih-zivali/ 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

  

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih 

gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I 

Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) iz 

5. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe za naložbe v ureditev hlevov in 

nakup pripadajoče notranje opreme ter dvoriščne mehanizacije in strojne 

opreme za namen hlevske reje, to je prekladanje živinskih gnojil in krme, 

pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke. Naložba v ureditev hlevov 

mora izpolnjevati zahteve iz prvega odstavka 12. člena Uredbe o ukrepu 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-kmetijskih-gospodarstev-izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-zascite-rejnih-zivali/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-kmetijskih-gospodarstev-izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-zascite-rejnih-zivali/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-kmetijskih-gospodarstev-izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-zascite-rejnih-zivali/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-kmetijskih-gospodarstev-izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-zascite-rejnih-zivali/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-kmetijskih-gospodarstev-izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-zascite-rejnih-zivali/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-kmetijskih-gospodarstev-izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-zascite-rejnih-zivali/


 
 

dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18 in 73/19). 

 

V primeru naložbe iz prejšnje točke, ki je naložba v ureditev hlevov, so lahko 

predmet podpore tudi naložbe v: 

• ureditev gospodarskih poslopij in nakup pripadajoče opreme: skladišča za 
krmo in pripadajoča 

oprema, 

• nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za 

skladiščenje živinskih gnojil, 
• ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih 

gnojil, 
• zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in 

nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: 

kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.000.000 EUR. Od 
tega: 
• 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) 
• 4.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov 

posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, (sklop B) ter 

4.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in 

pravnih oseb (sklop C). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, razen za naložbe 

iz 3., 4. in 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, je 30 odstotkov 

upravičenih stroškov in se poveča za: 

 

• 5 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v 

OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v 

OMD. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, 

skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno 

naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena 

te uredbe svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD v skladu s 

predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD, 

• 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. 

člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov 

kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre 

za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali 

organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter 

člani skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe skupaj več 

kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz 

te alineje, 

10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, 

• 10 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom iz 33. člena Uredbe 

1305/2013/EU, pri čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje tega 

ukrepa. Če gre za kolektivno naložbo, mora biti vsaj polovica članov 

zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali 

kolektivno naložbo, ter vsaj polovica članov skupine kmetov iz sedmega 

odstavka 
6. člena te uredbe vključenih v izvajanje tega ukrepa, 

• 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma 

lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih. Če 

gre za kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov zadruge, 



 
 

skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno 

naložbo, ter članov skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te 

uredbe naslov stalnega prebivališča oziroma lokacijo kmetijskega 

gospodarstva na problemskih območjih, 
• 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, 
• 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno 

naložbo, mora najmanj polovica članov zadruge, skupine ali organizacije 

proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter članov skupine 

kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe izpolnjevati pogoje za 

mladega kmeta iz 6. člena te uredbe. 

Stopnje podpore iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo 

preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec, ki je mladi kmet, mora v skladu z drugo alinejo drugega 

odstavka 6. člena Uredbe imeti ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, 

kot je opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju podukrepa 

pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 

84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20), in sicer: 

• nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih 

dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem 

gospodarstvu ali 

nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne 
poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na 
kmetijskem gospodarstvu. 

 

Naziv razpisa: 13. Javni razpis za podukrep 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 

za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi 

Status: aktiven Datum objave: 27.7.2020 Rok prijave: 21. 10. 2020  
 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/13-javni-razpis-za-podukrep-4-1/ 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega 

odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 

podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 

mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

1.000.000 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je nosilec 

kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v 

Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Naziv razpisa: 1. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti 

Status: aktiven Datum objave: 6.7.2020  Rok prijave: 21. 10. 2020 do 23.59  
 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/ 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Kratek opis 

predmeta 
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti. 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/13-javni-razpis-za-podukrep-4-1/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/


 
 

razpisa: Cilji podukrepa: 

• vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti 

na podeželju; 

• izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju; 

• krepitev podjetništva na podeželju. 

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti se nameni naložbam v dejavnosti iz priloge 12, ki 

je sestavni del te uredbe. 

Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene naslednje naložbe: 

• ureditev objektov, 

• vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, (v 

nadaljnjem besedilu: vzdrževanje objektov) in 
• nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z 

IKT. 
Glede na velikost sta vrsti naložbe: 

• enostavna naložba do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti, 

• zahtevna naložba nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti. 

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v 
skladu z Uredbo 1407/2013/EU. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od 
tega: 
• 10.000.000 eurov za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter 
• 5.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge 

in gospodarske družbe (sklop B). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Stopnja javne podpore za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 

dejavnosti je 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se 

podpora dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis 

iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. 
Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo. 
Če je podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri 

odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu z drugim 

pododstavkom šestega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in 

razvoj nekmetijskih dejavnosti je: 

• nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
• samostojni podjetnik posameznik, 
• gospodarska družba, 
• zavod ali 
• zadruga. 
Upravičenec iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje za mikro ali malo 

podjetje.  

 

Naziv razpisa: 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda 

iz PRP 2014–2020 

Status: aktiven Datum objave: 10.7.2020  Rok prijave: 31. 12. 2024 do 23.59 
 

Vir objave: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Razpisnik: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-

odpravo-skode-in- obnovo-gozda-iz-prp-20142020/ 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo 

gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 

2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/


 
 

žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi 

vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018. 

 

Upravičeni stroški so: 

• stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada 

prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so 

določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo 

vzpostavljanje gozdne higiene, in 

• stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma, kot so določeni 

13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

1.000.000,00 EUR, od tega: 
- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 427.000 EUR 

(sklop A); 
- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 

160.000 EUR (sklop B); 
- za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot 

posledica žledoloma, skupno 410.000 EUR (sklop C); 

- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 3.000 

EUR (sklop D). 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenci, ki lahko pridobijo podporo po tem javnem razpisu, so določen v 

11. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 11. členu Uredbe, ki ureja vetrolom. 

 

Naziv razpisa: 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 

sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 

Status: aktiven Datum objave: 10.7.2020  Rok prijave: 31. 12. 2024 do 23.59 
 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-

gozdnih-vlak- potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/ 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in 

pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih 

zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada 

prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi 

vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 

oktobrom 
2018. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR od tega: 

- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma skupno 70.000 EUR (sklop 

A); 

- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma  skupno 40.000 EUR 

(sklop B); 

- za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot 

posledica žledoloma skupno 170.000 EUR (sklop C); 

- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018 skupno 

90.000 EUR (sklop D). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Finančne določbe so določene v 24. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 24. 

členu Uredbe, ki ureja vetrolom. 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/


 
 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičenec, ki lahko pridobi podporo po tem javnem razpisu, je določen v 

19. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 19. členu Uredbe, ki ureja vetrolom. 

 
Naziv razpisa: Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali 

strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 

Status: aktiven Datum objave: 29.5.2020  Rok prijave: 31. 12. 2020 do 23.59 
 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-i-financna-pomoc-za-
nadomestilo- skode-zaradi-pozara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu-v-letu-
2020/ 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja 

ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega 

škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 15.000 eurov. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona 
o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. 
Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. 
poglavja tega javnega razpisa 

 
 
 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-i-financna-pomoc-za-nadomestilo-skode-zaradi-pozara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu-v-letu-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-i-financna-pomoc-za-nadomestilo-skode-zaradi-pozara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu-v-letu-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-i-financna-pomoc-za-nadomestilo-skode-zaradi-pozara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu-v-letu-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-i-financna-pomoc-za-nadomestilo-skode-zaradi-pozara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu-v-letu-2020/


 
 

Ministrstvo za infrastrukturo 
 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi 
občin v letih 2020, 2021 in 2022 

Razpisnik Ministrstvo za infrastrukturo 

Datum objave 28.2.2020 

Rok za oddajo skrajni rok je 16. 11. 2020. 

Namen in cilj razpisa 
(na kratko) 

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v 
(so)lasti in rabi občin. 

Upravičenci/prijavitelj občine 

Upravičeni stroški  investicijska dokumentacija, nadzor, obnova, oprema, stroški informiranja 
in komuniciranja, stroški plač 

Višina sofinanciranja 40% 

Link do razpisa https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-
sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1247/ 

 

Naziv razpisa: Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za 
posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega 
javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022" 

Razpisnik Ministrstvo za infrastrukturo 

Datum objave 21.2.2020 

Rok za oddajo skrajni rok 9. 11. 2020 

Namen in cilj razpisa 

(na kratko) 

zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega 

sektorja 

Upravičenci/prijavitelj Osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija 

Upravičeni stroški  V skladu s pravilnikom 

Višina sofinanciranja  

Link do razpisa https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-

posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predl-

1245/ 

 

 

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1247/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1247/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predl-1245/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predl-1245/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predl-1245/


 
 

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 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/


 
 

Slovenski podjetniški sklad 
 
Naziv razpisa: P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 

Status: aktiven Datum objave:  9.10.2020  Rok prijave:  16. 10., 23. 10., 30. 10., 06. 
11.2020 

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113  

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja 

mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali 

Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev 

posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.  

 

Cilji javnega razpisa so: 

- ohranitev delovnih mest, 

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 

- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 

-omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže 

predvsem v: ročnosti kredita,  možnosti koriščenja moratorija pri vračilu 

kredita, brez stroškov odobravanja in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko 

krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu 

podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z 

omejeno odgovornostjo, ima status mikro, malega ali srednje velikega 

podjetja, je na njegovo poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19, 

ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas, ob 

oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev. 

 

Naziv razpisa: Razpis P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v 

lesarstvu 4.0. 

Status: aktiven Datum objave: 20.03.2020  Rok prijave: 11. 11. 2020, 15. 02. 2021, 15. 
05. 2021 in 15. 09. 2021 
 

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-

javnost/707-slovenski- podjetniski-sklad-razpisuje-spodbude-za-razvoj-in-

uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-4-0 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih 

podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju 

predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske 

učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti. 

 

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. 

Upravičeni stroški so: 

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113
https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/707-slovenski-podjetniski-sklad-razpisuje-spodbude-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-4-0
https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/707-slovenski-podjetniski-sklad-razpisuje-spodbude-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-4-0
https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/707-slovenski-podjetniski-sklad-razpisuje-spodbude-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-4-0
https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/707-slovenski-podjetniski-sklad-razpisuje-spodbude-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-4-0
https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108


 
 

opreme in novih strojev), 

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove 

programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, 

do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), 

- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in 

zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem 

strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon 

izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev (dejanska višina se bo prilagajala 

vsakokratnemu veljavnemu INOP), ki so na razpolago za izvedbo 

predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od 

najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost 

upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV. 

 

 
 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v 

nadaljevanju MSP) 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. Za opredelitev MSP in 

določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo 

izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I 

(Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008) Uredbe o standardni 

klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirano glavno 

ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi 

subjekta: 

- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja, razen pohištva ali 

- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja 

žimnic). 

 

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 

2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 

(velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije 

podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu). 

 

Naziv razpisa: Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme 

Status: aktiven Datum objave: 3.7.2020  Rok prijave: 31. 10. 2020 do 23.59  

Vir objave: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107  

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine iz 

točke 4 tega javnega poziva k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega 

poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v 

času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem 

virusa. 

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107


 
 

 

Javni poziv prispeva k specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni 

program) 3.1.2. »Povečanje dodane vrednosti MSP«. 

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih 

mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, 

zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-

brezstičnih) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa 

COVID19. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva 

za leto 2020 znaša 10.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi 

zmožnostmi, pri čemer je največ do 4.481.000,00 EUR na voljo za kohezijsko 

regijo Vzhodna Slovenija in največ do 5.519.000,00 EUR ER za kohezijsko 

regijo Zahodna Slovenija. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 

200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme 

presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 

EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme. 

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti 

na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, 

razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen 

zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos): 
• zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos 
• zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na 

posamezni kos 
• zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos 

• razkužila – največ do 20 EUR na liter 

• termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 

EUR na posamezni kos. Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse 

zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev 

varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih 

kategorij zaščitne opreme. 
Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in 
največ do 9.999,00 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, 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. 

 

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: 
• 31.12.2020. 

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 

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


 
 

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: 

Skupni razpoložljivi znesek znaša 3.375.000,00 EUR. V primeru razpoložljivih 
sredstev se razpisan znesek lahko poviša. 

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. 

 



 
 

Slovenski regionalno razvojni sklad – Ribniški Sklad 
 

Naziv razpisa: Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni 

kmetijski pridelavi - A1 

Status: aktiven Datum objave: 31.7.2020  Rok prijave:  
• 3. rok do 2. 11. 2020, 
• 4. rok do 7. 12. 2020. 

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

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil za primarno kmetijsko 

proizvodnjo na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj: 

• spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

o Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, 

o Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za 

dobro počutje živali, 

o Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture, 
o Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

3.000.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % 

upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Upravičeni stroški so 

tabelarično prikazani v razpisni dokumentaciji. 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost 

zaprošenih sredstev pa 500.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih 

stroškov je 5.000,00 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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, 
• kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu 

samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

 

Naziv razpisa: Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih 

zemljišč – A2 2019 

Status: aktiven Datum objave:  

22.11.2019 

Sprememba 27.3.2020 

Sprememba 17.7.2020 

 Rok prijave:  
4. do 16. 11. 2020. 
 

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

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

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. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR. 

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

višina 

sofinanciranja: 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 100,00 % upravičenih 

stroškov projekta. Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 

5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR. 

 

Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 

0,50 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se nahaja 

večinska vrednost projekta, za leto 2019. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

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. 

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in 
sodni/poslovni register (pravne osebe in s.p.) pred 1.1.2015. 

 

Naziv razpisa: Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih 

organizacij - PF1 

Status: aktiven Datum objave: 3.7.2020  Rok prijave: 
• 4. rok do 19. 10. 2020, 
• 5. rok do 16. 11. 2020. 
Vloge ni možno oddati po zadnjem 

razpisnem roku oziroma po zaprtju 

javnega razpisa. 

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

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis, katerega namen je 

omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju 

Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – premostitveno financiranje za projekte, 

ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

– Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost 

zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR. 
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6.250,00 EUR. 
Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2 so pravne osebe, ki izkazujejo 

neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: 

Zavodi: javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, 

javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov; 

Zadruge: zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, 

zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga; 

Zbornica: zbornica, 

gospodarska zbornica; Skladi: 

javni sklad, sklad; 

Društva: društvo, zveza 

društev; Ustanove: 

ustanova; 

Organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, 

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


 
 

organizirane kot: družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno 

odgovornostjo, delniška družba, gospodarsko interesno združenje GIZ; 

Ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna 

organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, 

javno podjetje. 

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7. 2019. 

 

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 

2014–2020, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima 

podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje. 

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Naziv razpisa: Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične 
osebe) – PF2  

Status: aktiven Datum objave: 21.8.2020 Rok prijave:  
• 2. rok do 26. 10. 2020, 
• 3. rok do 23. 11. 2020. 

 

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

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 

na območju Republike Slovenije. 

Premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za Evropska 

sredstva, ki ustreza naslednjim ukrepom: 

-  Premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

1.400.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Obrestna mera: ROM + pribitek 1,00 (v primeru, da je ROM negativen, se zanj 
uporabi vrednost 0,00 % in doda 100 bazičnih točk). 
• Skupna doba vračanja: do 36 mesecev 
• Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar je 

vključen DDV 
Višina zaprošenega zneska: min. 5.000,00 EUR, max. 250.000,00 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v 
Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco 
kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 
• kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno 

opravlja pridobitno dejavnost, 
• nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.07.2019. 

 

Naziv razpisa: Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških 

projektov - PF3 

Status: aktiven Datum objave: 3.7.2020  Rok prijave:  
• 4. rok do 19. 10. 2020, 
• 5. rok do 16. 11. 2020. 

Vloge ni možno oddati po zadnjem 
razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega 
razpisa. 

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

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi 

sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj 

• premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za 

Evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 
o Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Skupni razpisani znesek je 1.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost 

zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR. 
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6.250,00 EUR. 
Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: 

• pravna oseba: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, 

družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška 

družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, 

evropsko gospodarsko interesno združenje; 
• fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost: 

samostojni podjetnik; 
• Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, 

zadružna zveza. 
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.07.2019. 

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 

2014-2020, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima 

podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje. 

 



 
 

SPIRIT Slovenija 
 
Naziv razpisa: Javni razpis - »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19 

Status: aktiven Datum objave: 2.10.2020 Rok prijave: 02. 11. 2020 
 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/353  

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev 

podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja morajo biti skladni z 

namenom in ciljem javnega razpisa ter morajo imeti sledeče značilnosti: 

• RRI projekti se izvajajo oz. se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav 
in/ali 

eksperimentalnega razvoja, katerih rezultat bodo nove rešitve, 

neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-19. 

• Investicijski projekti pomenijo oziroma bodo pomenili vzpostavitev 
proizvodnih kapacitet za 

proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19. 
 

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so projekti: 

• ki bodo na novo začeti, pa brez sofinanciranja iz naslova tega javnega 

razpisa podjetje za njihov začetek in izvedbo ne bi imelo zadostnih 

sredstev, 

• ki se že izvajajo, pa bi se zaradi težav pri zagotavljanju sredstev, kot 

posledica izbruha epidemije COVID-19, zaustavili ali bi se njihov obseg 

bistveno zmanjšal, 
• ki se že izvajajo, pa bi se njihov obseg zaradi prejete pomoči po tem 

javnem razpisu lahko 
povečal ali bi se njihova izvedba pospešila. 

 
Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se bodo 

izvajali v dveh različnih sklopih: 
• SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki 

industrijskih raziskav 

in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic 
COVID-19 

• SKLOP 2: Sofinanciranje projektov za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-
19 

Posamezno podjetje lahko v okviru javnega razpisa, za sofinanciranje sodeluje 

največ enkrat na posamezen sklop, ne glede na vlogo v konzorciju. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega 
javnega razpisa, je 5.000.000,00 EUR. 
Okvirna višina sredstev znaša za: 
• sklop 1: 2.000.000 EUR in 
sklop 2: 3.000.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Kot upravičenec šteje mikro, mala, srednje velika ali 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 (v nadaljevanju predmetnega javnega 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/353


 
 

razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te 
alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »konzorcijski 
partner«). 

 
V primeru izbora vloge konzorcija podjetij, bodo kot prejemnik sredstev 

državnih pomoči šteli vsi konzorcijski partnerji. Vsi partnerji v konzorciju bodo 

pred podpisom pogodbe o sofinanciranju sklenili konzorcijsko pogodbo, s 

katero pooblastijo prijavitelja za podpis pogodbe o sofinanciranju in v kateri 

bodo med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih 

partnerjev. 

 
Naziv razpisa: Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup    

podjetja 
 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2020 Rok prijave: do preklica 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/337 

Razpisnik:  SPIRIT Slovenija 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov (v nadaljevanju: 

evidenca) za podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe 

subjektov inovativnega okolja. Programi subjektov inovativnega okolja (v 

nadaljevanju SIO) so sofinancirani z Javnim razpisom za izvedbo podpornih storitev 

subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020 - 2022 (v nadaljevanju: javni 

razpis). 

Cilj javnega povabila je objava javnega seznama preverjenih mentorjev in 

strokovnjakov, ki bodo glede na potrebe startup in scaleup podjetij preko SIO 

povabljeni k sodelovanju. 

SIO pri delu s startup in scaleup podjetji zagotavlja podporo tudi z mentoriranjem in 

zagotavljanjem pomoči preko različnih strokovnjakov v različnih fazah razvoja 

podjetij: 

• Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri 
ciljnim skupinam 

pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve. 

• Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo 

podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja. 

• Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up« podjetij - 
namenjena le 

hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim 
potencialom rasti. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Pogoji za mentorja: 
V evidenco bodo vpisani mentorji, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed spodnjih štirih 
pogojev: 
a) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo 
inovativnega zagonskega podjetja v zadnjih desetih letih) 
b) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (opravljanje vodstvene funkcije za 
minimalno obdobje dveh let v inovativnem zagonskem podjetju v zadnjih desetih 
letih) 
c) Aktivna osebna izkušnja z investiranjem v startup podjetja (dokazljivo angažiranje 
v vlogi poslovnega angela, kar se dokazuje z vsaj eno aktivno investicijo v inovativno 
zagonsko podjetje ali sodelovanje v vodstveni ekipi sklada tveganega kapitala ali 
podjetniškega pospeševalnika za obdobje minimalno dveh let) ali sodelovanje v 
jedrni ekipi uveljavljenega podjetja, odgovorni za sodelovanje s stratup podjetji, ki 
skrbi za poslovno sodelovanje s startupi (skupen razvoj, skupno trženje, uporaba 
distribucijskih kanalov,…) in/ali investira v startup/scaleup podjetja 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


 
 

d) Aktivna osebna izkušnja z vodenjem podjetniškega programa za ciljno skupino 
startup podjetij (dokazljivo angažiranje v vodstveni ekipi, ki je bila odgovorna za 
oblikovanje in vodenje podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij v 
obdobju zadnjih petih let) 
Mentor, ki izpolnjuje pogoj a) ali b), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogojev e) in f), 
mentor, ki izpolnjuje pogoj c) ali d), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogoja f): 
e) Mentoriranje vsaj enega startup podjetja v preteklih treh letih, prostovoljno ali 
proti plačilu (šteje tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih) 

f) f) Vsaj pet let delovnih izkušenj  

 

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. 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: 
• 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 

 

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. 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.  

 

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: 
• 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
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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 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. 

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


 
 

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. 

 

 



 
 

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti 
 

Naziv razpisa: Javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih 
dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2020 

Status: aktiven Datum objave: 29.5.2020  Rok prijave: 31. 12. 2020 do 23.59 
 

Vir objave: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/2020008200030?ral=2020008200030 

Razpisnik:    Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

OSSIN objavlja javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in 

turističnih dejavnosti ter produktov iz sredstev, namenjenih Programu 

spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti za leto 2020, 

in sicer največ 110.000 EUR. 

Namen ukrepa je spodbujanje razvoja programskega območja z izboljšanjem 

prepoznavnosti italijanske narodne skupnosti in povečanjem turistične ter 

kulturne ponudbe v obalnih občinah. Osrednji cilj je ohranjanje jezikovne in 

kulturne identitete italijanske narodne skupnosti ter vzpostavitev možnosti 

njenega aktivnega vključevanja v razvoj programskega območja, tako 

gospodarskega kot kulturnega in turističnega. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

110.000 EUR. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Javni poziv je namenjen naslednjim organom in društvom italijanske narodne 
skupnosti: 
• Občinske samoupravne skupnosti italijanske narodnosti; 
• Italijanska Skupnost Ankaran; 
• Italijanska Skupnost Giuseppe Tartini Piran; 
• Italijanska Skupnost Santorio Santorio Koper; 
• Italijanska Skupnost Pasquale Besenghi Izola; 
• Italijanska Skupnost Dante Alighieri Izola; 
• Fineuro d.o.o. 

 

 
 
 
  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020008200030?ral=2020008200030
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020008200030?ral=2020008200030


 
 

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. 

  

 

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


 
 

SID BANKA 
 

Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu 

Skupaj z MGRT bo SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 
mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih 
produktov. 

Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje. S temi sredstvi bomo predvsem reševali 
likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi 
zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri 
investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivali bomo zlasti 
segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio 
EUR. 

SID banka bo prilagodila tudi presojo obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami 
koronavirusa (npr. finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, izkazovanje upravičenosti namenov 
financiranja itd.). 

SID banka bo spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte in sicer: 

1. S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želimo MSP in velikim podjetjem s 
turističnega sektorja pomagati obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravamo namen kredita, poleg 
namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno 
infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Slednje bomo razširili 
tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem 
v vrednosti 160 mio EUR, ki jo bomo deloma, in sicer v kvoti 100 mio EUR, prilagodili navedenim 
potrebam zaradi širjenja koronavirusa. 
2. S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega 
utrjevanja, bomo omogočili do 12-letno financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali 
obratnega kapitala oz. poslovanja, brez dosedanje omejitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij za 
MSP. Trgu nameravamo iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječih 
programov tega posojilnega sklada. 
3. Za namene posrednega financiranja (preko vaših skrbnikov v NLB, NKBM, Abanka, Adicco bank, 
Gorenjska banka, Sberbank in Hranilnici Lon) banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR 
sredstev SID banke. Tu predvidene prilagoditve se bodo izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih 
omejitev vira SID banke, in sicer bo omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. 
poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje. 
4. SID banka pripravlja tudi program financiranja, ki bo MSP in velikim 
podjetjem nudil kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen 
likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt bo na voljo v 
okvirni kvoti 50 mio EUR, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev. 
5. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo 
zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz in v odvisnosti od okoliščin posameznega primera zagotovila 
kritje (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice 
koronavirusa. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot 
tudi možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz. 

Obstoječi produkti v obliki posojil v sektorju turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih 
sprememb) so že na voljo in so dostopni na naši spletni strani. Prav tako so na spletni strani SID banke že 
dostopni obstoječi instrumenti posrednega financiranja podjetij preko bank in zavarovalni instrumenti. 

SID banka hkrati pripravlja uvedbo portfeljskih garancij v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo 
sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje 
MSP. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi 
pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-za-trajnostno-rast-slovenskega-turizma-turizem-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/dolznisko-financiranje
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/zavarovanje


 
 

zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. 

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, 
možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke. 

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih številkah: 01/ 
200 74 80 ali 01/ 200 75 14 ali na e-mailu: financiranje@sid.si. 

 

Naziv razpisa: Financiranje poslovanja (MSP 9) 

Status: aktiven Datum objave: 8.7.2020 Rok prijave: Do porabe sredstev 
 

Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-msp-msp-9 

Razpisnik:    SID banka 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Je izbruh bolezni COVID-19 vplival na poslovanje podjetja. 

Podjetje proizvaja proizvode ali opravlja storitve, ki so potrebne za zdravljenje in 

preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih 

storitev. 

Med stroški se priznajo stroški, ki nastanejo po 1.2.2020 ter vse do 3 let po 

odobritvi kredita. Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti in nima 

neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev. 

Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje vsaj dve leti in je imelo v 

zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena. 

 

Kredit lahko namenite le za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki 

obsegajo: 

• Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 

sredstev (če prejemnik proizvaja oz. bo proizvajal proizvode ali opravlja oz. bo 

opravljal storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni 

COVID-19 pri izvajanju javnih zravstvenih storitev). 
• Nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga. 
• Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), 

pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani 

najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020. 
• Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki 

za socialno 

varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, 

prevozom na delo, delom na terenu). 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Kredit v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na podjetje. 

Financiranje do 85% celotnih stroškov. 

Ugodno obrestno mero, ki je nižja od 

tržne. Dobo kreditiranja od 2 do 12 

let. 

Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti 

kredita. Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

• Samostojni podjetnik. 
• Malo ali srednje veliko podjetje. 
• Zadruga. 

 

 

mailto:financiranje@sid.si
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-msp-msp-9


 
 

Naziv razpisa: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV) 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020  Rok prijave: Do porabe sredstev 
 

Vir objave:   https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-
izbruha-covid- 19-sdmkv 

Razpisnik:   SID banka 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

V okviru kredita zagotavljajo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je 

vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, 

potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko 

nameni za kritje: 

• nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev; 

• nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega 
blaga; 

• stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve 

 
Cilj je, da podjetju omogočimo poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih 
kot posledica epidemije virusa SARS-CoV-2. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na 
veliko podjetje). Ročnost kredita od 2 do 12 let. Moratorij do ½ ročnosti kredita. 
Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis). Sprejemljive so vse vrste 
zavarovanj. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

MSP, Velika podjetja 
Podjetje z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imelo v zadnjem 
poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena. Ima podjetje sedež v Republiki 
Sloveniji. Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti. Veliko podjetje po 
metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B-. Kredit se ne nameni 
za opravljanje primarne kmetijske proizvodnje, proizvodnje, predelave in trženja 
ribiških proizvodov, proizvodov iz ribogojstva ali za nakup vozil za cestni prevoz 
tovora. 

 

Naziv razpisa:   Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1) 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020  Rok prijave: Do porabe sredstev 
 

Vir objave:   SID banka 

Razpisnik:   https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-
trajnostno-rast- turizma-turizem-1 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

1. Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo: 

gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 

počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in 

mladinskih prenočišč, avtokampov in taborov; 

turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma; 

turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, 

tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov. 
2. Obratni kapital, ki obsega: 
• nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga; 

• stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), 

pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani 

najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020; 

• stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki 
za socialno 
varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1


 
 

prevozom na delo, delom na terenu). 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v 
izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru 
znaša od 6 do 30 let. 
Kredit za obratni kapital v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na kreditojmalca v 
primeru MSP oziroma do 20.000.000 € za velike samostojne podjetnike, velika 
podjetja oz. zadruge z ročnostjo od 2 do 12 let. Financiranje do 85 % celotnih 
stroškov. Obrestno mero, ki je praviloma nižja od tržnih (shema de minimis). 
Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let. 
Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Samostojni podjetnik. 
Malo ali srednje veliko 
podjetje. Veliko 
podjetje. 
Zadruga. 
Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih obveznosti iz 
naslova obveznih dajatev. Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje 
vsaj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena. Veliko 
podjetje je po metodologiji SID banke razvrščeno najmanj v bonitetni razred B-. 
Za dejavnost gostinstva se šteje podjetje, ki je po SKD 2008 razvrščeno v dejavnost 
I: Gostinstvo. Za dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev se šteje podjetje, ki 
je po SKD 2008 razvrščeno v dejavnost N 79.1. Podjetje ne opravlja primarne 
kmetijske dejavnosti. 

 

Naziv razpisa:   Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1) 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020  Rok prijave: Do porabe sredstev 
 

Vir objave:    https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-  
gospodarstvu- nalozbe-1 

Razpisnik:   SID banka 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

V okviru kredita zagotovljajo sredstva, namenejna za naložbe v opredmetena in 

neopredmetena sredstva na področju: 

 
• Podjetniških projektov v vseh fazah razvoja. 

• Raziskav in razvoja z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja. 

• Spodbujanja in izboljševanja nivojev izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter 

spodbud potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanje specifičnih znanj. 
• Zaposlovanja težje zaposljivih oseb. 
• Varovanja okolja in energetske učinkovitosti. 

• Regionalnega razvoja. 

• Stanovanjskem področju določenim kategorijam prebivalstva. 

• Gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €. Financiranje do 85 % 
celotnih stroškov. Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna 
od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj. Dobo kreditiranja od 6 
do 20 let. Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot 
½ ročnosti kredita. 
Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino 
obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali 
zadruga 
Investicija se bo končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. 
Z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita. Lastna udeležba v 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-%20%20gospodarstvu-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-%20%20gospodarstvu-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-1


 
 

investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

 

Naziv razpisa:   Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2) 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020  Rok prijave: Do porabe sredstev 
 

Vir objave:   https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-
gospodarstvu- nalozbe-2 

Razpisnik:   SID banka 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

V okviru kredita se zagotavljajo sredstva, namenjena za naložbe v opredmetena in 

neopredmetena sredstva namenjena za: 

• vzpostavitev nove poslovne enote; 

• širitev proizvodnih zmogljivosti obstoječe poslovne enote; 

• diverzifikacijo proizvodnje obstoječe poslovne enote; 

• bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote. 
 

Cilj je, da podjetju omogočimo financiranje investicij na različnih področjih vašega 
delovanja. Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. 
Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju. 
Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja 
kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.Financiranje do 75% upravičenih 
stroškov. Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od 
bonitete ter oblike zavarovanj in od intenzivnosti državne pomoči. Dobo 
kreditiranja od 6 do 20 let. Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, 
vendar ne več kot ½ ročnosti kredita. 
Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Malo ali srednje veliko podjetje. Veliko podjetje. Tuje podjetje s sedežem v EU s 
podružnico v Sloveniji. 
Družba izpolnjuje enega ali več standardov družbene odgovornosti. Družba ni v 
težavah. 

Družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in je v stanju 
kapitalske ustreznosti. Družba ne opravlja primarne kmetijske dejavnosti ali drugih 
izključenih dejavnosti. 

 

Naziv razpisa:   Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 1) 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020  Rok prijave: Do porabe sredstev 
 

Vir objave:    https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-
predelovalno-verigo- les-1 

Razpisnik: SID banka 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

V okviru kredita se zagotavljajo sredstva, namenjena za: 

• gradnjo novih obratov za predelavo lesa, 

• tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, 

• novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesenih proizvodov 

• novo tehnološko opremo za nov proces proizvodnje lesenih proizvodov 

• novo tehnloško opremo za proizvodnjo lesenih proizvodov in povečanje števila 

zaposlenih, proizvodnje ali dodane vrednosti. 

Cilj je, da podjetju omogočimo investicije ter tako omogočimo razvoj. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-2
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1


 
 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 
Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska 
kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj. 
Doba kreditiranja od 6 do 15 let. Možnost moratorija na odplačilo glavnice 
največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 6 let. 
Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino 
obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita. 

 
Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca 
tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Samostojni podjetnik gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali 
zadruga. 
Če se bodo dela končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z 
deli lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita. 
Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

 

Naziv razpisa:   Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6) 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020  Rok prijave: Do porabe sredstev 
 

Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-
utrjevanja-msp-6 

Razpisnik:    SID banka 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste v dobi kreditiranja 

realizirane prihodke vašega podjetja namenili za: 

Krepitev poslovanja. 

Naložbe v poslovanje – opremo, stroje, prostore, povečanje raznovrstnosti 

proizvodnje itd. Krepitev kapitala. 

Nove zaposlitve. 
 

Cilj je, da se podjetju omogočijo investicije, razbremeni denarni tok ter, da ob 
zaključku kredita podjetje doseže 40 % stopnjo kapitala v vsej aktivi / pasivi. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 
Obrestna mera, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, 
ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj. Doba kreditiranja od 6 do 12 let. Moratorij 
na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let). 
Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem ali zavarovanjem 
predmeta financiranja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni 
ključna za pridobitev kredita. 
Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako 
bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

MSP 
V zadnjem zaključenem poslovnem letu dosežena najmanj 12,5 % in največ 40 % 
stopnjo kapitala. Če se investicija še ni začela, se bo izvajala v Sloveniji in bo trajala 
do 4 let. 
Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6


 
 

 

Naziv razpisa:   Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7) 

Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020  Rok prijave: Do porabe sredstev 
 

Vir objave:   https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-
utrjevanja-msp-7 

Razpisnik:  SID banka 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko financirali: 
Krepitev poslovanja. 
• Krepitev kapitala. 
• Plačila za nakup materiala in storitev. 
• Plačila za nakup trgovskega blaga in drobnega inventarja. 
• Celotne stroške dela. 

Cilj je, da se podjetju omogoči poslovanje, razbremeni denarni tok in pomoč pri 
kapitalski okrepitvi. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €. Obrestna mera, ki je nižja od tržnih 
obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike 
zavarovanj. Doba kreditiranja od 6 do 12  let. Moratorij na odplačilo glavnice 
polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let). 

 
Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem. Vrednost 
zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita. 

 
Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako 
bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

MSP 
V zadnjem zaključenem poslovnem letu dosežena najmanj 12,5 % in največ 40 % 
stopnjo kapitala. Družba deluje vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in 
poravnane vse obveznosti do davčne uprave. Stroški so nastali največ 6 mesecev 
pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po njeni sklenitvi. 

 
Naziv razpisa: Korona financiranje za mala in srednja podjetja in korona financiranje za velika 

podjetja 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:  

Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/korona-financiranje 

https://www.sid.si/velika-podjetja/korona-financiranje 

Razpisnik: SID banka 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

MALA IN SREDNJA PODJETJA: 
Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV) 
Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1) 

Prilagojeni programi posrednega financiranja (prek poslovnih bank in hranilnic):  

• 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  

 
VELIKA PODJETJA: 

• Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV) 
• Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 

1) 
• Financiranje zdravstvenih zavodov in ustanov 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/korona-financiranje
https://www.sid.si/velika-podjetja/korona-financiranje
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1
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-okolju-prijazne-druzbe
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1


 
 

 Prilagojeni programi posrednega financiranja (prek poslovnih bank in hranilnic):  

• 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  

 

 
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 

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

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-okolju-prijazne-druzbe
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-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/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/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/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-regionalnega-druzbenega-razvoja
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.sid.si/velika-podjetja/dolznisko-financiranje


    

 

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih 

publikacij v letu 2021 in 2022 

Status: aktiven Datum objave: 18.9.2020 Rok prijave: 29. 10. 2020  
 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/infra/tisk/razpisi/20/razp-zpp-21-22.asp 

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij v 

tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, 

medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. 

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja 

objav tistih publikacij, ki so: 

• aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega 

področja ali podpodročja; 

• pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije; 

• pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v 

domačem in mednarodnem prostoru; 

• pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

2.500.000,00 EUR 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javni razpis se lahko prijavijo: 

• organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri 

Agenciji, 

• založbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo z zalaganjem 

knjig, revij), 

• društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu 

na področju raziskovalne dejavnosti (kot vpis društva v zbirko podatkov 

društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne 

dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem 

interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve 

(https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organ

izacij/Splosno). 

• pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po 

svetu.  
 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru 
komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta 
(ERC) 

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 

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. 

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. 

 
 

 



    

 

 

Zavod RS za zaposlovanje 
 

Naziv razpisa: Javna dela 2020 – 2. javno povabilo Sofinanciranje stroškov  
zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na drugem javnem povabilu 
za izbor programov za leto 2020. 

Status: aktiven Datum objave: 2.9.2020  Rok prijave: Povabilo je odprto od 8. 9. 
2020 od 8.00. ure, do porabe sredstev, 
najdlje do 30. 10. 2020 do 13.00. ure 
 

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

2020-2-javno-povabilo 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Javno povabilo velja za izvajanje programov javnih del za leto 2020 je na voljo 

za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto 

neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Skupno trajanje vključitve 

brezposelne osebe pri istem izvajalcu ne sme preseči 24 mesecev.  Programi se 

lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, 

okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Upravičeni 

stroški so:  

- del sredstev za plače udeležencev; 

- 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. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Okvirna višina sredstev znaša 6.000.000,00 EUR. 

 
Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, 
so: 
• del sredstev za plače udeležencev; 
• 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. 

Od 60 do 80 % (glede na dejansko izplačane stroške, odvisno od stopnje 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2020-2-javno-povabilo
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2020-2-javno-povabilo


    

 

 

brezposelnosti v občinah). 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Neprofitni delodajalci, ki so pred oddajo ponudbe vsaj 12 mesecev vpisani v 

PIRS za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. 

  
Naziv razpisa: Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa 

Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2020 
 

Status: aktiven Datum objave: 1.4.2020 Rok prijave: od 10. 4. 2020 od 14:00 do 
porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 
11. 2020 do 23.59. 
 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Delodajalci lahko za obdobje enega leta pridobite mesečno subvencijo za 
zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma oz. so dopolnili 30 let 
ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih je ZRSZ predlagal za 
vključitev. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Za obdobje 2020–2021 je na voljo okvirno 26,75 milijona EUR, od 
katerih: 

• 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 
20 % sredstev pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), 

• je 60 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v 
kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim 
prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.  

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Mesečna subvencija znaša od 416 EUR do 666 EUR in se izplača v 12 enakih 
zneskih za vsak polni koledarski mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti 
sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki izpolnjujejo 
vsaj enega od naslednjih kriterijev: 

• so starejši od 50 let, 

• so stari 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci 
brezposelnih, 

• so stari 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2), 

• so stari 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne 
aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, 

• so stari 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči, 

• so stari 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v programu 
javnih del še ni minilo 12 mesecev, 

• so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi 
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije 
COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju 
od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020. 

 
 
 
 
 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020


    

 

 

Naziv razpisa: Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje 

Status: aktiven Datum objave: 20.2.2020 Rok prijave: Povabilo je odprto od 27. 2. 
2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 
2020. 
 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-
2020-prakticno-usposabljanje-1 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta 

v okviru programa Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz 

ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega 

podjetništva. Za socialna podjetja se po tem javnem povabilu štejejo pravne ali 

fizične osebe, ki so hkrati zaposlitveni centri ali imajo status socialnega 

ali status invalidskega podjetja. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

3,54 milijona EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti 
Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o 
izvedbi učnih delavnic. Povrne se: 
• mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa 
• strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca. 
Mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za 
udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR. 
 
Udeležencem učne delavnice izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz. 
 
Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so vsa predložena in ustrezna 
dokazila. Zahtevkov (eRačunov) ni več potrebno oddajati, saj plačilo oziroma 
povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s podpisano pogodbo. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 
dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije in: 
• je hkrati zaposlitveni center ali 
• ima status socialnega ali 
• ima status invalidskega podjetja. 
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Naziv razpisa: Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje 

Razpisnik Zavod RS za zaposlovanje 

Datum objave 1. 4. 2020 

Rok za oddajo Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 15.11.2020 

Namen in cilj 
razpisa (na 
kratko) 

Program Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 se 
izvaja v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, tako da na javnem 
povabilu izbrani delodajalci s pomočjo subvencije zaposlijo osebe, ki jih 
delodajalcu napoti Zavod.  
Zavod v program vključuje brezposelne, ki so zaključili praktično usposabljanje 
v programu Učne delavnice. 

Upravičenci/ 
prijavitelj 

Poslovni subjekt, ki je vsaj 12 mesecev vpisan v Poslovni register RS 

Upravičeni 
stroški in Višina 

Osebe morajo biti zaposlene za vsaj 6 mesecev. V ta namen delodajalec 
prejme mesečno subvencijo v višini 740,00 EUR. Če delodajalec ohrani njihovo 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1


    

 

 

sofinanciranja zaposlitev za nadaljnjih najmanj 6 (skupaj torej 12 mesecev) neprekinjeno, 
prejme 12 mesečnih subvencij po 740,00 EUR, sicer pa le 6. 

Link do razpisa https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-
delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje 

 

Naziv razpisa: Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 
2020 

Status: aktiven Datum objave: 27.1.2020 Rok prijave: od 30.1.2020 od 10:00 do 
razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje 
do 30.12.2020 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-
2020 

Razpisnik:  Zavod RS za zaposlovanje 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov 

delovnega preizkusa. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju 

glede na potrebe lokalnega trga dela. 

Delovni preizkus po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe 

v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, na konkretnem delovnem 

mestu, kjer se oseba preizkusi pod strokovnim vodstvom mentorja. Izvaja se 

neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Delovni preizkus v obliki dela 

na domu ni dovoljen. 

Delovni preizkus traja največ 1 mesec oziroma najmanj 100 ur. V obdobju 
odobrenega trajanja se 

izvaja praviloma brez prekinitev. 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

Za izvajanje Delovnega preizkusa 30 plus je po tem javnem povabilu namenjena 
naslednja okvirna višina sredstev: 
• Leto 2020: 378.000,00 EUR 
• Leto 2021: 110.000,00 EUR. 
Za izvajanje Delovnega preizkusa za mlade je po tem javnem povabilu 
namenjena naslednja okvirna višina sredstev: 
• Leto 2020: 729.000,00 EUR 
• Leto 2021: 175.000,00 EUR. 
Za izvajanje Delovnega preizkusa je po tem javnem povabilu namenjenih 
okvirno 700.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

Upravičeni strošek, ki se izplača delodajalcu, je lahko: 
a) standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na 

podlagi ocenjene vrednosti stroškov delodajalca znaša 278,00 EUR. 
b) samo strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, ki se 

delodajalcu povrne. 
Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta: 
• dodatek za aktivnost, 
• dodatek za prevoz. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 
Je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v 
Poslovni register Republike Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega 
subjekta kot je npr. podružnica, poslovna enota, zadružna enota, režijski obrat. 

 
V »Delovni preizkus« bo Zavod vključeval osebe, prijavljene v evidenci 
brezposelnih oseb na Zavodu. 
Specifične ciljne skupine so glede na vir financiranja natančneje določene v 
poglavju 11. 
Zavod bo pri vključevanju oseb, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020


    

 

 

izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost: 
• osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program, 
• osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku 

programa, 
• osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami, 
• osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu, 
• osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa. 

 

Naziv razpisa: Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na 
delovnem mestu USPOSABLJAM.SE 2020 

Status: aktiven Datum objave: 27.1.2020 Rok prijave: od 30.1.2020 od 10:00 do 
razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje 
do 30.12.2020 

Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-
2020 

Razpisnik:  Zavod RS za zaposlovanje 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov 

usposabljanja na delovnem mestu (v nadaljevanju: usposabljanje). Programi se 

izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela. 

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v 

delovni proces delodajalca – nosilca projekta, kjer oseba na delovnem mestu 

pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem 

programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, 

spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za 

opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja neposredno pri 

delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Usposabljanje v obliki dela na domu ni 

dovoljeno. 

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, če tako odloči 

Zavod. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev. 

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati 
usposablja največ 5 

vključenih oseb. 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

Za izvajanje Usposabljanja na delovnem mestu je po tem javnem povabilu 
namenjena naslednja okvirna višina sredstev: 
• Leto 2020: 1.586.650,00 EUR 
• Leto 2021: 480.000,00 EUR 
Za izvajanje Usposabljanja na delovnem mestu – mladi je po tem javnem 
povabilu namenjena naslednja okvirna višina sredstev: 
• Leto 2020: 1.480.000,00 EUR 
• Leto 2021: 430.000,00 EUR. 
• Za izvajanje Usposabljamo lokalno je namenjenih okvirno 800.000,00 EUR 

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

Upravičeni strošek, ki se izplača delodajalcu, je lahko: 
a) standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi 
ocenjene vrednosti stroškov delodajalca znaša: 
• 732,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece, 
• 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca. 
b) samo strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, ki se 
delodajalcu povrne Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta: 
• dodatek za aktivnost, 
• dodatek za prevoz. 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020


    

 

 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 
Je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v 
Poslovni register Republike Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega 
subjekta kot je npr. podružnica, poslovna enota, predstavništvo, zadružna 
enota, režijski obrat. 
V »Usposabljam.se« bo Zavod vključeval osebe, prijavljene v evidenci 
brezposelnih oseb na Zavodu. 
Specifične ciljne skupine so glede na vir financiranja natančneje določene v 
poglavju 11. 
Zavod bo pri vključevanju oseb, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih 
izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost: 
• osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program, 
• osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa, 
• osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami, 
• osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu, 
• osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa. 

 

Naziv razpisa: Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na 
delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020 

Status: aktiven Datum objave: 20.1.2020 Rok prijave: od 27. 1. 2020 od 10. ure do 
razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje 
do 30. 12. 2020. 

Vir objave: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10814/javno-povabilo-delodajalcem-za-
izvedbo-lokalnih- programov-usposabljanja-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-
mednarodno-zascito-2020 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo 

lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno 

zaščito za leto 2020. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju 

glede na potrebe lokalnega trga dela. 

V usposabljanje se lahko vključijo osebe z mednarodno zaščito, prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

Višina 
razpoložljivi
h sredstev: 

Za izvajanje programa je v letu 2020 namenjeno 200.000 EUR. Predvidena je 
vključitev okrog 35 brezposelnih oseb z mednarodno zaščito v usposabljanje na 
delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciran
ja: 

Upravičena stroška usposabljanja, ki se izplačata delodajalcu za udeleženca, sta: 
1. mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene 
vrednosti stroškov delodajalca znaša 373,00 EUR ter 
2. strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini. 

 
Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta: 
− dodatek za aktivnost, 
− dodatek za prevoz. 

Ciljne 
skupine oz. 
potencialni 
upravičenci: 

Na javno povabilo se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba 
(poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. 
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10814/javno-povabilo-delodajalcem-za-izvedbo-lokalnih-programov-usposabljanja-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2020
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10814/javno-povabilo-delodajalcem-za-izvedbo-lokalnih-programov-usposabljanja-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2020
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10814/javno-povabilo-delodajalcem-za-izvedbo-lokalnih-programov-usposabljanja-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2020
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10814/javno-povabilo-delodajalcem-za-izvedbo-lokalnih-programov-usposabljanja-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2020


    

 

 

EKOSKLAD 
 

Naziv razpisa: JAVNI POZIV 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo 
energije in obnovljive vire energije 

Status: aktiven Datum objave: 2.10.2020 Rok prijave: Povabilo je odprto do porabe 
sredstev 
 

Vir objave: https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-

82fs-po20-finanne- spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-

obnovljive-vire-energije 

Razpisnik: Eko sklad 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe 

energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe 

električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za 

povečanje rabe obnovljivih virov energije. 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev 

in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero. 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih 

ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta 

javni poziv: 

 
A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, 

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v 
stavbi, 

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti

 neogrevanemu prostoru/podstrešju, 

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, 

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na 

sistem daljinskega ogrevanja stavbe, 
H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 

odpadnega zraka v stavbi, J- vgradnja energijsko 

učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi, 
K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi, 

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 

centralno ogrevanje stavbe, M- gradnja skoraj nič-

energijske stavbe, 
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, 

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja 

frekvenčnih pretvornikov, P- uvedba sistema upravljanja z energijo, 
R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu, 
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Višina nepovratnih sredstev in sredstev za subvencionirano obrestno mero 

znaša skupaj 3.000.000,00 EUR. Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 

5.000.000,00 EUR. 

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-82fs-po20-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-82fs-po20-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-82fs-po20-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-82fs-po20-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije


    

 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur (de minimis). 
Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižja letna obrestna mera 
za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %. 
Višina posameznega kredita: od min. 
25.000 EUR do max. 2.000.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo: 
• lokalne skupnosti, 
• pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, 

ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o 
ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v 
Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,  

• pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, 
razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna. 

 
Naziv razpisa: Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki 

za reševanje energetske revščine – Program ZERO500  

Razpisnik Eko Sklad 

Datum objave 3.7.2020 

Rok za oddajo do preklica 

Namen in cilj razpisa 
(na kratko) 

Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se 
soočajo z energetsko revščino. Eko sklad bo na podlagi javnega poziva 
dodelil upravičenim vlagateljem nepovratno finančno spodbudo 
za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. Tem 
gospodinjstvom se bo izboljšal socialni status, saj jim bodo energetske 
prenove prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških; zmanjšala se 
bo poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z 
nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov. 
Nezanemarljiv je tudi vidik izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, plesen), 
kar lahko pozitivno vpliva tako na zdravstveno kot psihično stanje 
članov gospodinjstva. 

Upravičenci/prijavitelj Fizične osebe: 
- prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer 

se bo investicija izvajala; 
- je bila zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve 

vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka; 
- je sama ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki so z vlagateljem 

navedeni v Odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. 
dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)lastnik vsaj do ½ stanovanja v 
dvostanovanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla. V primeru, da 
vlagatelj ni (so)lastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en oz. 
več družinskih članov skupaj, ki so z vlagateljem navedeni v Odločbi 
CSD, (so)lastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni 
(so)lastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo 
investicija izvedla. 
 

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo biti izpolnjeni tudi naslednji 
pogoji za stavbo, kjer se bo investicija izvajala in sicer, da je to eno- ali 
dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi, 
zgrajeni pred 31. 12. 1967: 
- ki je upoštevana v priloženi odločbi CSD; 
- je legalna, se lahko uporablja in je njena namembnost stanovanjska.  



    

 

 

Upravičeni stroški  - toplotno izolacijo strehe in/ali stropa; 
- toplotno izolacijo fasade; 
- vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat; 
- zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s 

sprejemniki sončne energije; 
- zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom 

vode s toplotno črpalko; 
- vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 
zraka. 
 

Višina sofinanciranja Višina spodbude znaša 100% upravičenih stroškov investicije, vendar ne 
več kot 9.620 EUR z DDV. 

Link do razpisa https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-
poziv-program-zero500    

 

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: 80EV-PO20 

Razpisnik Eko sklad 

Datum objave  

Rok za oddajo  

Namen in cilj razpisa (na 
kratko) 

Nakup novih električnih vozil 

https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-program-zero500
https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-program-zero500
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


    

 

 

Upravičenci/prijavitelj - lokalne skupnosti; 
- pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge 

fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s 
predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki 
so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen 
njihovih podružnic v tujini; 

- pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v 
svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega 
proračuna. 

Upravičeni stroški  nakup novega vozila na električni (Kategorije M1, N1, L7e, L6e, 
L5e, L4e, L3e in L2e) pogon. 
 

Višina sofinanciranja do 6.000 EUR 

Link do razpisa https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila-
3/elektricna-in-hibridna-vozila-subvencija-239 

 

Naziv razpisa: Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega 
pomena - Kredit 
 

Razpisnik Eko Sklad 

Datum objave  

Rok za oddajo Do preklica  

Namen in cilj razpisa (na 
kratko) 

Kredit - 3 mesečni EURIBOR + 0%, do 85 % stroškov naložbe 
oz. največ 3 mio EUR 

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 85% 

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-kredit  

 
 
 

 
 
  
  
 

https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila-3/elektricna-in-hibridna-vozila-subvencija-239
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila-3/elektricna-in-hibridna-vozila-subvencija-239
https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila-3/elektricna-in-hibridna-vozila-subvencija-239
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-kredit
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-kredit
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-kredit
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-kredit

