
    

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, POZIVI IN JAVNA POVABILA (na dan 21.10.2016) 

Pripravila: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 

Upravičenci: OBČINE 
Razpisovalec Naziv razpisa Upravičenci Rok za predložitev vlog Razpisna dokumentacija in dodatne 

informacije 
Fundacija za 

šport 
Javni razpis 

Fundacije za šport za 

sofinanciranje gradnje 

športnih objektov v letih 2017, 

2018 in 2019 

pravne osebe javnega ali 

zasebnega prava in 

zasebniki, ki 

izpolnjujejo predpisane 

pogoje za izvajanje 

dejavnosti na področju 

športa in so lastniki 

športnih objektov 

oziroma investitorji del 

na športnih objektih. 

14.11.2016 http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/r

azpisi-2016 

 

Ministrstvo za 

infrastrukturo 
Javni razpis 

za sofinanciranje energetske 

prenove stavb v lasti in rabi 

občin 

občine 12.12.2016 http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/jav
ni_razpisi/ 
 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb lokalnih 

skupnosti 57LS16 

občine Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/te
nderID=77 
 

http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/razpisi-2016
http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/razpisi-2016
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=77
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=77


Eko Sklad j.s. 
Javni poziv 40SUB-LS16 

Nepovratne finančne 

spodbude občinam za nove 

naložbe v gradnjo skoraj nič-

energijskih stavb 

občine Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/te
nderID=79 
 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

Javni razpis za dodeljevanje 

ugodnih posojil občinam – CS 

2016 

Občine Do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje 

do 31.10.2016 
http://www.regionalnisklad.si/obcine 

Upravičenci: PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA 

Razpisovalec Naziv razpisa Upravičenci Rok za predložitev vlog Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije 

SPIRIT 

Slovenija, javna 

agencija 

Republike 

Slovenije za 

spodbujanje 

podjetništva, 

internacionalizaci

je, tujih investicij 

in tehnologije 

Javni razpis za spodbujanje 

procesnih izboljšav podjetij v 

letu 2016 in 2017 »Procesni 

vavčer 2016/2017« (PVAV 

16/17) 

Mala in srednja podjetja 1. Rok: 10.11.2016 

2. Rok: 08.12.2016 

3. Rok: 11.01.2017 

4. Rok: 15.02.2017 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-

10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-

procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-

2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-

16-17 

 

Javni sklad 

Republike 

Slovenije za 

kulturne dejav-

nosti 

javni razpis 

v okviru izbora operacij 

Pridobivanje dodatnih znanj 

za mlade na področju 

kulturnih dejavnosti v okviru 

JSKD (JR ESS PDZM 2016–

2020): a) Subvencije za 

delodajalce (v višini 5.000 

evrov) b) Dopolnilna 

pravna ali fizična oseba, 

vsaj dvanajst mesecev 

vpisana v Poslovni 

register Slovenije in 

posluje v skladu s 

Standardno klasifikacijo 

institucionalnih 

sektorjev in Standardno 

klasifikacijo dejavnosti 

v eni izmed naslednjih 

Rok za oddajo je 15.11.2016 http://www.jskd.si/financiranje/ess/uvod.h
tm 
 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=79
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=79
http://www.regionalnisklad.si/obcine
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
http://www.jskd.si/financiranje/ess/uvod.htm
http://www.jskd.si/financiranje/ess/uvod.htm


izobraževanja za 

delo/zaposlovanje v kulturi 
kategorijah: S.13111- 

Neposredni uporabniki 

državnega proračuna;  

S.1312-Regionalna 

država; S.1313-Lokalna 

država (razen skladov 

socialne varnosti); 

S.13131-Neposredni 

uporabniki proračunov 

občin;  

S.141-Samozaposleni 

delodajalci; S.15-

Nepridobitne institucije 

– zbornice  

ali so vpisane v 

eviden o na podlagi 

 akona o društvih, 

Zakona o ustanovah, 

Zakona o zavodih, 

Zakona o zadrugah, 

Zakona o mladinskih 

svetih in ima 

registrirano vsaj eno ali 

več dejavnosti iz 

Standardne klasifikacije 

dejavnosti: R90-

Kulturne in razvedrilne 

dejavnosti; R90.01-

Umetniško uprizarjanje; 

R90.02-Spremljajoče 

dejavnosti za umetniško 

uprizarjanje; R90.03-

Umetniško ustvarjanje; 

R90.04-Obratovanje 

objektov za kulturne 



prireditve;  

R91-Dejavnost knjižni , 

arhivov, muzejev in 

druge kulturne 

dejavnosti;  

R91.01-Dejavnost 

knjižni  in arhivov; 

R91.02-Dejavnost 

muzejev;  

R91.03-Varstvo 

kulturne dediščine; 

R93.2-Druge dejavnosti 

za prosti čas; S94-

Dejavnost članskih 

organizacij in tudi 

N82.30-Organiziranje 

razstav, sejmov, srečanj; 

N82.9-Druge 

spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje; O84.120-

Urejanje zdravstva, 

izobraževanja, kulturnih 

in drugih socialnih 

storitev; O84.11-

Splošna dejavnost javne 

uprave; P85-

Izobraževanje;  

P85.52-Izobraževanje, 

izpopolnjevanje in 

usposabljanje na 

področju kulture  

in umetnosti 



Ministrstvo za 

izobraževanje, 

znanost in šport 

Javni razpis za spodbujanje 

raziskovalcev na začetku 

kariere 2.0 

raziskovalne 

organizacije in 

gospodarski subjekti, ki 

bodo s 

skupnimi raziskovalnimi 

projekti vzpostavile 

novo sodelovanje in 

prenos znanja preko 

zaposlitve 

raziskovalcev na 

začetku kariere. 

Do 7.12.2016 do 12. ure http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in
_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznic
e_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?
tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=
1476 
 

Zavod RS za 

zaposlovanje 
Javno povabilo »Nova 

možnost« 

delodajalci Oddaja ponudb od 24.8.2016 do porabe 

sredstev, najdlje do 10.10.2016 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne
_spodbude/razpisi/nova-moznost 
 

Regionalni 

razvojni center 

Koper 

Razpis za dolgoročne kredite z 

garancijo, namenjene 

pospeševanju razvoja 

podjetništva v Obalno-kraški 

regiji in Občini Ilirska Bistrica 

v letu 2016 

Mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v 

nadaljevanju MSP), ki 

so organizirana kot 

gospodarske družbe ali 

samostojni podjetniki, 

imajo sedež dejavnosti 

in lokacijo naložbe na 

območju občin Koper, 

Izola, Piran, Sežana, 

Hrpelje - Kozina, 

Divača, Komen in 

Ilirska Bistrica ali pa 

MSP, ki investirajo na 

območju teh občin, ter 

so plačali enkratno 

članarino v Garan ijsko 

shemo pri Regionalnem 

razvojnem centru Koper 

v višini 110,00 eur. 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave 

razpisa do dneva porabe sredstev. RRC 

GS bo javno objavil zaprtje razpisa. 

http://www.rrc-kp.si/sl/za-
podjetnike/kreditiranje-podjetij.html 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1476
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/nova-moznost
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/nova-moznost
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html


SPIRIT 

SLOVENIJA, 

javna agencija 

Javni razpis za spodbujanje 

tujih neposrednih investicij v 

Republiki Sloveniji v letih 

2016 in 2017 - prvi kapitalski 

vstopi (TNI 16/17) 

Pravne osebe, ki imajo 

sedež zunaj Republike 

Slovenije, ali fizične 

osebe, ki imajo stalno 

prebivališče zunaj 

Republike Slovenije - 

nerezidenti (v 

nadaljevanju: tuji 

investitor) in bodo  

izvajali začetne 

investicije na ozemlju 

Republike Slovenije. 

Do 27. 03. 2017 oziroma do porabe 

predvidenih proračunskih sredstev. 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-
07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-
neposrednih-investicij-v-Republiki-
Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-
kapitalski-vstopi-TNI-16-17 
 

SPIRIT 

SLOVENIJA, 

javna agencija 

Javni razpis za sofinanciranje 

tržnih raziskav na tujih trgih v 

letih 2016 in 2017 

Mikro, mala in srednje 

velika podjetja, ki se 

ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo v Republiki 

Sloveniji, ali fizične 

osebe, ki se ukvarjajo  z 

gospodarsko dejavnostjo 

v Republiki Sloveniji. 

- za prvo odpiranje 18.8.2016 do 13.00 

ure,  

- za drugo odpiranje 27.1.2017 do 13.00 

ure  

- za tretje odpiranje 2.6.2017 do 13.00 

ure. 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-
07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-
raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017 
 

Ministrstvo za 

gospodarski 

razvoj in 

tehnologijo 

Javni razpis za sofinanciranje 

razvoja novih in inovativnih 

produktov ter storitev 

turističnega gospodarstva 

(2016 - 2018) 

Gospodarske družbe, 

samostojni podjetniki 

posamezniki in zadruge 

s področja turizma (v 

nadaljevanju: MSP). 

Razpis bo odprt do porabe sredstev 

oziroma do 22.2.2017.  

Prvo odpiranje: 10.8.2016  

Drugo odpiranje: 7.12.2016 

Tretje odpiranje: 22.2.2017.  

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredst
ev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1
%5Bshow_single%5D=1074 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb  

56PO16 

Do kreditov so 

upravičene gospodarske 

družbe in druge pravne 

osebe, tudi samostojni 

podjetniki posamezniki 

in fizične osebe, ki 

samostojno opravljajo 

dejavnosti kot poklic ali 

so registrirane za 

opravljanje dejavnosti 

Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/te
nderID=75 
 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=75
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=75


skladno z določbami 

posebnega zakona. 

Eko Sklad j.s. Javni poziv 38SUB-EVPO16 

Nepovratne finančne 

pomoči/spodbude pravnim 

osebam za električna vozila 

podjetja Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/te
nderID=63 
 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

Javni razpis za ugodna 

posojila podjetniškim 

projektom in projektom na 

področju obdelave in 

predelave lesa v letu 2016 – 

B/BL 

Velika, srednje velika, 

mala in mikro podjetja. 

1. rok: 11.7.2016 

2. rok: 25.8.2016 

3. rok: 10.10.2016 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo 
 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

Javni razpis za 

pred-financiranje projektov z 

odobrenimi evropskimi 

sredstvi za leto 2016 – PF 2016 

Upravičenci (v na-

daljevanju: 

vlagatelj/upravičene ), 

ki so bili uspešni na 

razpisih za evropska 

sredstva in so prejeli 

pozitivno odločitev in že 

imajo podpisano 

pogodbo o 

sofinanciranju. 

Do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje 

do 15.12.2016. 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/

ugodna-posojila-pred-financiranje 

 

SID BANKA 
Krediti iz Posojilnega sklada 

za mala in srednje velika 

podjetja (MSP) 

1. Razvojno-spodbujevalni 

program SID banke za 

mikrofinanciranje 

poslovanja MSP MSP1 

– TEKOČE 

POSLOVANJE MIKRO 

(kredit od 30.000 do 

100.000 EUR) 

MSP s sedežem v RS, ki 

je ustanovljen po 

Zakonu o gospodarskih 

družbah ( GD-1), 

posluje najmanj dve 

polni poslovni leti (24 

mesecev) in izkazuje 

zaposlitev za polni 

delovni čas za najmanj 

dve osebi. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2016 http://www.sid.si/Financiranje/Financiranj
e-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-
sklada-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-
MSP 
 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=63
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=63
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje
http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-sklada-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-MSP
http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-sklada-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-MSP
http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-sklada-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-MSP
http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-sklada-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-MSP


2. Razvojno-spodbujevalni 

program SID banke za 

financiranje poslovanja 

MSP   

MSP 2 – TEKOČE 

POSLOVANJE (kredit 

od 100.001 do 

1.000.000 EUR) 

3. Razvojno-spodbujevalni 

program SID banke za 

finan iranje naložb in 

zaposlovanja v MSP 

MSP 3 – NALOŽBE IN 

ZAPOSLOVANJE 

4. Razvojno-spodbujevalni 

program SID banke za 

financiranje raziskav, 

razvoja in inovacij v 

MSP  

MSP 4 – RAZISKAVE, 

RAZVOJ IN 

INOVACIJE 

5. Razvojno-spodbujevalni 

program SID banke za 

finan iranje naložb in 

kapitalskega utrjevanja 

MSP  

MSP 6 – NALOŽBE S 

KAPITALSKO 

UTRDITVIJO 

6. Razvojno-spodbujevalni 

program SID banke za 

financiranje poslovanja 

in kapitalskega 

utrjevanja MSP  



MSP 7 – TEKOČE 

POSLOVANJE S 

KAPITALSKO 

UTRDITVIJO 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Javno povabilo delodajalcem 

za izvedbo projektov v okviru 

programa »Usposabljanje na 

delovnem mestu - mladi« 

2016/2017 

delodajalci Povabilo je odprto od objave do porabe 

razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 

31. 5. 2017 do 13. ure. 

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/
za-vec-kot-2-200-brezposelnih-mladih-do-
30-let-na-voljo-usposabljanje-na-
delovnem-mestu-mladi 
 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Javno povabilo Zaposli me 

2016/2017 

Delodajalci, ki so 

pravne ali fizične osebe, 

vpisane v Poslovni 

register Slovenije in 

izpolnjujejo še vse druge 

pogoje za prijavo. 

od 3. 6. 2016 od 10. ure do porabe 

razpoložljivih sredstev, najkasneje do 31. 

7. 2017 do 14.45, ko se izteče končni rok 

za predložitev ponudb.  

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/
novo-javno-povabilo-zaposli-me 
 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Usposabljanje na delovnem 

mestu  

Delodajalci, ki so 

pravne ali fizične osebe, 

vpisane v Poslovni 

register Slovenije in 

izpolnjujejo še vse druge 

pogoje za prijavo.  

Do porabe razpoložljivih sredstev, 

najkasneje do 31.7.2017 do 13. ure. 
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/
usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-vec-
kot-4-500-brezposelnih 
 

Občina Divača 
Javni razpis za spodbujanje 

zaposlovanja v občini Divača 

za leto 2016 

Delodajalci, potencialni 

podjetniki 

30.10.2016 (za drugo obravnavo) oz. do 

porabe sredstev 
http://www.ora.si/priloznosti/lokalni-
razpisi/ 
 

Regionalni 

razvojni center 

Koper 

Javni razpis za dodeljevanje 

garancij  za bančne kredite za 

mikro, mala in srednja 

podjetja v okviru Regijske 

garancijske sheme v Obalno 

kraški regiji 

Mikro, mala in srednja 

podjetja 

Od 18.12.2015 do 16.5.2018 do 14. ure  http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike.html 

 

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/za-vec-kot-2-200-brezposelnih-mladih-do-30-let-na-voljo-usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/za-vec-kot-2-200-brezposelnih-mladih-do-30-let-na-voljo-usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/za-vec-kot-2-200-brezposelnih-mladih-do-30-let-na-voljo-usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/za-vec-kot-2-200-brezposelnih-mladih-do-30-let-na-voljo-usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novo-javno-povabilo-zaposli-me
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novo-javno-povabilo-zaposli-me
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-vec-kot-4-500-brezposelnih
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-vec-kot-4-500-brezposelnih
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-vec-kot-4-500-brezposelnih
http://www.ora.si/priloznosti/lokalni-razpisi/
http://www.ora.si/priloznosti/lokalni-razpisi/
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike.html


Upravičenci: NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

Razpisovalec Naziv razpisa Upravičenci Rok za predložitev vlog Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

Javni razpis za pred-

financiranje projektov 

kmetijskih gospodarstev z 

odobrenimi evropskimi 

sredstvi – PFA 2016 

Kmetijska gospodarstva 

organizirana kot pravna 

oseba, samostojni 

podjetnik posameznik 

ali kmetija, ki so bili 

uspešni na razpisih za 

pridobitev evropskih 

sredstev za realizacijo 

projektov. 

Odprt od 14.11.2016 do 31.1.2017 http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/
pred-financiranje-kmetijstvo 
 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Javni razpis za ukrep I: 

Finančna pomoč za 

nadomestilo škode zaradi 

požara ali strele na 

kmetijskem gospodarstvu v 

letu 2016 

Nosilec kmetijskega 

gospodarstva, ki je 

vpisan v register 

kmetijskih 

gospodarstev (v 

nadaljnjem besedilu: 

RKG) in opravlja 

kmetijsko dejavnost v 

Republiki Sloveniji. 

Od 21.9.2016 do zaprtja razpisa http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1278 
 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Javni razpis za ukrep II: 

Finančna pomoč ob smrti, 

invalidnosti ali nezmožnosti za 

delo v letu 2016 

Nosilec kmetijskega 

gospodarstva, ki je 

vpisan v register 

kmetijskih 

gospodarstev (v 

nadaljnjem besedilu: 

RKG) in opravlja 

kmetijsko dejavnost v 

Republiki Sloveniji. 

Od 21.9.2016 do zaprtja razpisa http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.g
ov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/Ukre
p_I_in_ukrep_II/JR_invalidnost_2016.pdf 
 

http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kmetijstvo
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kmetijstvo
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1278
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1278
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1278
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/Ukrep_I_in_ukrep_II/JR_invalidnost_2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/Ukrep_I_in_ukrep_II/JR_invalidnost_2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/Ukrep_I_in_ukrep_II/JR_invalidnost_2016.pdf


Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Podukrep 8.4. 

1. Javni razpis za 

operacijo Ureditev 

gozdnih vlak, 

potrebnih za izvedbo 

sanacije gozdov iz PRP 

2014-2020 

- lastnik gozda 

- agrarna skupnost 

Vnos vloge v elektronski sistem in 

vložitev vloge poteka od 23. 5. 2016 do 

datuma zaprtja javnega razpisa, 

objavljenega na spletni strani MKGP in 

na spletni strani Programa razvoja 

podeželja. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1258 
 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

Javni razpis za dodeljevanje 

posojil kmetijskim in 

gozdarskim projektom – A 

2016 

 
 A1 – projekti 

primarne pridelave v 

kmetijstvu, vključno z 

namakalnimi sistemi 

 A2 – projekti 

kmetijske predelave in 

trženje 

 A3 – projekti na 

področju gozdarstva 

(gozdarska tehnologija 

ter predelava, 

mobilizacija in trženje 

gozdarskih proizvodov 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetijska gospodarstva 

vpisana v RKG 

organizirana kot pravna 

oseba, s.p. ali kmetija. 

Od 3.5.2016 dalje do porabe 

razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 

15.12.2016 

http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo


Upravičenci: OBČANI 

Razpisovalec Naziv razpisa Upravičenci Rok za predložitev vlog Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije 

Eko Sklad j.s.  
Javni poziv 

za kreditiranje okoljskih 

naložb občanov 

55OB16 

občani Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/te
nderID=73 
 

Eko Sklad j.s. Javni poziv 37SUB-OB16 

Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove 

naložbe rabe obnovljivih virov 

energije in večje energijske 

učinkovitosti stanovanjskih 

stavb 

občani Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tend

erID=67 

 

Eko Sklad j.s. Javni poziv 39SUB-EVOB16 

Nepovratne finančne 

spodbude občanom za 

električna vozila 

občani Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tend

erID=65 

 

Eko Sklad j.s. Javni poziv 30SUB-OB15 

Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove 

naložbe rabe obnovljivih virov 

energije in večje energijske 

učinkovitosti 

 

 

 

 

 

 

občani Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/te
nderID=43 
 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=73
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=73
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=67
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=67
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=65
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=65
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=43
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=43


Upravičenci: RAZLIČNI (Univerze, raziskovalne in razvojne organizacije) 

Razpisovalec Naziv razpisa Upravičenci Rok za predložitev vlog Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije 

Ministrstvo za 

gospodarstvo in 

tehnologijo 

Javni razpis za izbor operacij 

"Podpora strateškim razvojno 

inovacijskim partnerstvom 

(SRIP) na prioritetnih 

področjih pametne 

specializacije" 

Upravljavci 

inovacijskega grozda, ki 

so skladno z Zakonom o 

podpornem okolju za 

podjetništvo ( POP-1, 

Ur.l. RS, št. 102/07, 

57/12, 82/13 in 17/15) 

pravne ali fizične osebe, 

ki se ukvarjajo z 

gospodarsko 

dejavnostjo, ne glede na 

njihovo pravno obliko, s 

sedežem v Republiki 

Sloveniji. Upravičeno je 

tudi podjetje, s sedežem 

v katerikoli drugi državi 

člani i Evropske unije, 

ki ima najkasneje ob 

plačilu pomoči poslovni 

naslov podružni e v 

Republiki Sloveniji, kar 

bo dokazoval z vpisom 

v davčni register 

skladno z Zakonom o 

finančni upravi. 

 

 

 

 

15.11.2016 do 15:30 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredste

v/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1

%5Bshow_single%5D=1093 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1093
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1093
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1093


Evropska 

komisija 
Program COSME 2014 - 2020 Različno (odvisno od 

tematike/področja) 

(program za 

konkurenčnost MSP) 

različno http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/inde

x_en.htm 

 

Služba Vlade 

Republike 

Slovenije za 

razvoj in 

evropsko 

kohezijsko 

politiko 

 

INTERREG V-

A Slovenija – 

Hrvaška 2014-

2020  

 

Prednostna os 2: Ohranjanje 

in trajnostna raba naravnih in 

kulturnih virov  

- Prednostna naložba 6c: 

Ohranjanje, varstvo, 

promocija ter razvijanje 

naravne in kulturne dediščine  

 Specifični cilj: Aktivno 

ohranjanje dediščine preko 

trajnostnega turizma   

- Prednostna naložba 6d: 

Varovanje in obnavljanje 

biotske raznovrstnosti in tal 

ter spodbujanje ekosistemskih 

storitev, vključno z omrežjem 

Natura 2000 in zelenimi 

infrastrukturami  

Specifični cilj: Zaščita in 

obnova biotske raznovrstnosti 

in spodbujanje ekosistemskih 

storitev  

- Prednostna os 3: Zdrava, 

varna in dostopna obmejna 

območja  

 Specifični cilj: Krepitev 

partnerstev med javnimi 

organi in deležniki za zdrava, 

varna in dostopna čezmejna 

območja  

Različno glede na 

posamezen ukrep: 

- Neprofitne 

organizacije, 

ustanovljene po javnem 

ali zasebnem pravu  

- Mala in srednje velika 

podjetja 

 
 
 

Odprt javni razpis. Drugi rok za 

predložitev vlog bo zaključen 14. 

novembra 2016 ob 12.00 uri. 

http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-
razpis-za-projekte/ 

 

 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/

