
                                                       

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, POZIVI IN JAVNA POVABILA (na dan 31.07.2017) 

Pripravila: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 

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

informacije 

Ministrstvo za 

gospodarski 

razvoj in 

tehnologijo 

Javni razpis za 

sofinanciranje operacij 

ekonomsko - poslovne 

infrastrukture v letih 2017 

in 2018 

občine 8.9.2017 http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredst
ev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1
%5Bshow_single%5D=1124 
 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

Javni razpis za 

dodeljevanje ugodnih 

posojil občinam – CS 2017 

občine Do porabe razpoložljivih sredstev, 

 najdlje do 12.9.2017. 

 

http://www.regionalnisklad.si/obcine 
 

Ministrstvo za 

infrastrukturo 
Javni razpis za 

sofinanciranje energetske 

prenove stavb v lasti in rabi 

občin v letih 2017 in 2018 

(oznaka JOB_2017) 

občine Roki za predložitev vlog: 18.4., 15.5., 

12.6., 18.9., 16.10.2017 oz. do porabe 

sredstev. 

https://www.uradni-
list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf 
 

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/tend

erID=77 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1124
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1124
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1124
http://www.regionalnisklad.si/obcine
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf
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/tend

erID=79 

 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv 44SUB-

EVPOL16 Nepovratne 

finančne spodbude 

občinam za polnilne postaje 

za električna vozila v 

zavarovanih območjih 

narave in območjih Natura 

2000 

občine Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/te
nderID=105 
 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb občin v 

gradnjo novih skoraj nič-

energijskih stavb splošnega 

družbenega pomena 

58ONS16 

občine Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/te
nderID=93 
 

 

Upravičenci: PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA 

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

informacije 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

3. javni razpis za  

podukrep 4.2 Podpora za 

naložbe v predelavo, 

trženje oziroma razvoj 

kmetijskih proizvodov za 

leto 2017 za kmetije, 

samostojne podjetnike 

posameznike ter mikro, 

mala in srednja podjetja 

- nosilec kmetije, 

- nosilec dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, ki ni 

nosilec kmetije, 

-  samostojni podjetnik 

posameznik, 

- zadruga, 

-  zavod, 

- gospodarska družba ali 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski 

sistem in vložitev vloge na 

javni razpis poteka od 21. avgusta. 2017 

do vključno 30. Novembra 2017 do 24. 

ure 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1339 
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- gospodarsko interesno 

združenje. 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

1. Javni razpis za 

podukrep 16.9 

Podpora za 

diverzifikacijo 

kmetijskih 

dejavnosti v zvezi z 

zdravstvenim 

varstvom, socialnim 

vključevanjem, 

kmetijstvom, ki ga 

podpira skupnost, 

ter izobraževanjem 

o okolju in hrani 

PARTNERSTVO  

 - Pravna oseba, ki opravlja 

dejavnost na področju 

izobraževanja, 

zdravstvenega varstva, 

socialnega varstva, 

invalidskega varstva ali 

humanitarne dejavnosti ali 

eno socialno podjetje v s 

skladu z zakonom, ki ureja 

socialno podjetništvo, ali en 

zaposlitveni center v skladu 

z zakonom, ki ureja 

rehabilitacijo in 

zaposlovanje invalidov, pri 

čemer morata socialno 

podjetje in zaposlitveni 

center opravljati dejavnost 

na področju izobraževanja, 

zdravstvenega varstva, 

socialnega varstva ali 

invalidskega varstva. 

 

- nosilec kmetije ali nosilec 

dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, katerega kmetija je 

vpisana v Register 

kmetijskih gospodarstev. 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski 

sistem in vložitev vloge na javni razpis 

poteka od 26.6.2017 do vključno 

29.9.2017 do 24. ure 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1324 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324


Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

1. Javni razpis za 

podukrep 16.4. 

Podpora za 

horizontalno in 

vertikalno 

sodelovanje med 

udeleženci v 

dobavni verigi za 

vzpostavitev in 

razvoj kratkih 

dobavnih verig in 

lokalnih trgov ter 

za promocijske 

dejavnosti na 

lokalni ravni, ki so 

povezane z 

razvojem kratkih 

dobavnih verig in 

lokalnih trgov 

PARTNERSTVO 

Zadruga, ki ima vsaj tri 

člane vpisane v RKG ali 

gospodarska družba ali 

samostojni podjetnik 

posameznik kot posrednik, 

ki izvaja odkup in prodajo 

proizvodov na lokalnem 

trgu ter s tem povezanih 

promocijskih dejavnosti. 

 

- najmanj 10 kmetijskih 

gospodarstev, ki so vpisana 

v RKG. 

 

 

 

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski 

sistem in vložitev vloge na javni razpis 

poteka od 26.6.2017 do vključno 

29.9.2017 do 24. ure 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1323 
 

Slovenski 

podjetniški sklad 

SK200 2017 - Semenski 

kapital - lastniški vstop za 

rast inovativnih podjetij 

Mikro in mala podjetja, 

ki:  

- imajo vsaj 1 zaposlenega 

družbenika in manj kot 50 

zaposlenih in imajo letni 

promet in/ali letno bilančno 

vsoto, ki ne presega 10 

milijonov EUR,  

- so organizirana kot 

gospodarske družbe 

izključno v obliki družbe z 

omejeno odgovornostjo 

(d.o.o.),  

- so mlajša od petih (5) let 

(od datuma registracije 

podjetja do oddaje vloge na 

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 

2017 je do vključno 21.4.2017 za prvo 

(1) odpiranje. Razpis bo odprt do porabe 

sredstev oz. do drugega roka za prijavo v 

letu 2017, ki bo 6.10.2017. 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?v
iew=tender&id=56 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=56
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=56


Sklad),  

- ne kotirajo na borzi,  

- še niso delila dobička,  

- niso nastala z združitvijo,  

- imajo sedež, poslovno 

enoto ali podružnico v 

Republiki Sloveniji.  

 

Slovenski 

podjetniški sklad 
SK75 2017 - Semenski 

kapital - konvertibilno 

posojilo za zagon 

inovativnih podjetij 

Mikro in mala podjetja, ki 

imajo vsaj 1 zaposlenega in 

so starejša od šestih 

mesecev in mlajša od petih 

let. 

12.5.2017  

6.10.2017 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?v
iew=tender&id=55 
 

Slovenski 

podjetniški sklad 

P1 plus 2017 – garancije 

sklada za bančne kredite s  

subvencijo obrestne mere 

Mikro, mala in srednje 

velika podjetja s 

sedežem v RS. 

15. 3.,  

1. 4.,  

15. 4.,  

1. 5.,  

15. 5., 

 1. 6.,  

15. 6., 

 1. 7.,  

15. 7.,  

15. 8.,  

1. 9.,  

15. 9.,  

1. 10.,  

15. 10. 2017 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?v
iew=tender&id=53 
 

SPIRIT 

Slovenija, javna 

agencija 

Republike 

Slovenije za 

spodbujanje 

podjetništva, 

internacionalizaci

Javni razpis 

»DOPOLNJEVANJE SME 

INSTRUMENTA - Faza 1« 

Mikro, mala in srednje 
velika podjetja (MSP), ki so 
po predložitvi predloga 
projekta na razpis za fazo 1 
SME Instrumenta v okviru 
Obzorja 2020 od Evropske 
komisije prejela certifikat 

13. 1. 2017 

15. 5. 2017 

15. 5. 2018 in  

15. 5. 2019 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-
12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-
INSTRUMENTA---Faza-1 
 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=55
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=55
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http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1


je, tujih investicij 

in tehnologije 
»Pečat odličnosti« (»Seal of 
Excellence«), vendar zaradi 
porabe razpoložljivih 
sredstev v okviru Obzorja 
2020 niso prišla v izbor za 
sofinanciranje. 
 

Ministrstvo za 

infrastrukturo 
Javni razpis za 

sofinanciranje operacij 

gradnje novih manjših 

objektov za proizvodnjo 

električne energije iz 

vetrnih elektrarn in malih 

hidroelektrarn (oznaka: JR 

EE OVE 2017) v okviru 

Operativnega programa za 

izvajanje Evropske 

kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020, 

prednostne osi Trajnostna 

raba in proizvodnja 

energije ter pametna 

omrežja, prednostne 

naložbe Spodbujanja 

proizvodnje in distribucije 

energije, ki izvira iz 

obnovljivih virov, 

specifičnega cilja Povečanje 

deleža obnovljivih virov 

energije v končni rabi 

energije. 

Podjetja, ki niso upravičena 

do sofinanciranja po 

Programu za razvoj 

podeželja 2014-2020 

Razpis je odprt do porabe sredstev 

oziroma najkasneje do 26.1.2018 
https://www.uradni-
list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf 
 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf


Ministrstvo za 

gospodarski 

razvoj in 

tehnologijo 

Javni razpis za podporo 

malim in srednje velikim 

podjetjem, ki izvajajo 

raziskave in razvoj - 

program Eurostars, v 

okviru iniciative EUREKA 

velika, srednje velika, mala 

in mikro podjetja 

(pravna ali fizična 

oseba, ki je registrirana 

po Zakonu o 

gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 

65/09 - uradno 

prečiščeno besedilo, 

33/11, 91/11, 32/12, 

57/12, 44/13 - odl. US, 

82/13 in 55/15)) s 

sedežem v Republiki 

Sloveniji  

1. Rok:2.3.2017 

2. Rok: 14.9.2017 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredst
ev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1
%5Bshow_single%5D=1104 
 

Občina Komen 

Javni razpis za 

spodbujanje zaposlovanja v 

občini Komen za leto 2017 

Pravne osebe z sedežem 

podjetja v občini Komen 

1. Rok: 2.10.2017 http://www.komen.si/objave/razpisi/2017
041808460334/ 
ali  
https://www.ora.si/index.php/lokalni-
razpisi/ 

Občina Divača 

Javni razpis za 

spodbujanje zaposlovanja v 

občini Divača za leto 2017 

Pravne osebe z sedežem 

podjetja ali podružnico v 

občini Divača, Sežana, 

Hrpelje-Kozina, Komen, 

Vipava, Ajdovščina, Nova 

Gorica, Pivka, Postojna, 

Ilirska Bistrica in Koper. 

Rok: 30.10.2017 

oz. do porabe sredstev 
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpis
i/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%2
0%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20
spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20obči
ni%20Divača%20za%20leto%202017/ ali  
https://www.ora.si/index.php/lokalni-
razpisi/ 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

Javni razpis za ugodna 

posojila podjetniškim 

projektom in projektom na 

področju obdelave in 

predelave lesa v letu 2017 – 

B/BL 

Velika, srednje velika, mala 

in mikro podjetja, in 

sicer: 

- gospodarske družbe, 

- s.p. 

6.3.2017 

27.4.2017 

11.6.2017 

31.8.2017 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo 
 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1104
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1104
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1104
http://www.komen.si/objave/razpisi/2017041808460334/
http://www.komen.si/objave/razpisi/2017041808460334/
https://www.ora.si/index.php/lokalni-razpisi/
https://www.ora.si/index.php/lokalni-razpisi/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
https://www.ora.si/index.php/lokalni-razpisi/
https://www.ora.si/index.php/lokalni-razpisi/
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo


- zadruge 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

javni razpis 

za dodeljevanje sredstev 

projektom na območju 

avtohtonih narodnih 

skupnosti – ANS 2016 

Kmetije, 

Gospodarske družbe, 

samostojni podjetniki 

posamezniki,  in zadruge ki 

opravljajo dejavnost in 

izvajajo projekt s področja 

kmetijstva. 

10.1.2017, 6.3.2017, 10. 4. 2017, 10. 5.  

in 12. 6. 2017 

 

Dva dodatna roka: 18.9. in 16.10.2017 

https://www.uradni-
list.si/_pdf/2016/Ra/r2016079.pdf#!/r2016
079-pdf 
 

SID BANKA 
Krediti iz Posojilnega 

sklada za mala in srednje 

velika podjetja (MSP) 

1. Razvojno-

spodbujevalni 

program SID banke 

za financiranje 

naložb in 

kapitalskega 

utrjevanja MSP  

MSP 6 – NALOŽBE 

S KAPITALSKO 

UTRDITVIJO 

2. Razvojno-

spodbujevalni 

program SID banke 

za financiranje 

poslovanja in 

kapitalskega 

utrjevanja MSP  

MSP 7 – TEKOČE 

POSLOVANJE S 

KAPITALSKO 

MSP s sedežem v RS, ki je 

ustanovljen po Zakonu o 

gospodarskih družbah 

(ZGD-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 31.10.2018 http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje

-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-

sklada-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-

MSP 

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016079.pdf#!/r2016079-pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016079.pdf#!/r2016079-pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016079.pdf#!/r2016079-pdf
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


UTRDITVIJO 

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/n

ovo-javno-povabilo-zaposli-me 

 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Delovni preizkus 
Delodajalci, ki ste pravne 

ali fizične osebe, vpisane v 

Poslovni register Slovenije, 

in izpolnjujete še vse druge 

pogoje za prijavo. 

do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 

2017 do 13. ure 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financn
e_spodbude/usposabljanje/delovni-
preizkus-2016 
 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Usposabljanje na delovnem 

mestu 2017/2018 

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 30.11.2018 do 12. ure. 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne

_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-

delovnem-mestu-2017-2018 

 

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 

skladno z določbami 

posebnega zakona. 

Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

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

erID=75 

 

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novo-javno-povabilo-zaposli-me
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novo-javno-povabilo-zaposli-me
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/delovni-preizkus-2016
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/delovni-preizkus-2016
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/delovni-preizkus-2016
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=75
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=75


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/tend

erID=63 

 

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 Garancijsko 

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 

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 

 

Upravičenci: NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=63
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=63
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike.html


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

informacije 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

8. javni razpis za podukrep 

4.1 Podpora za naložbe v 

kmetijska gospodarstva za 

leto 2017 

Nosilec kmetijskega 

gospodarstva, ki je 

vpisan v register kmetijskih 

gospodarstev (v nadaljnjem 

besedilu: RKG) in opravlja 

kmetijsko dejavnost 

v Republiki Sloveniji. 

Vnos vloge v elektronski sistem in 

vložitev vloge poteka od 21. 

avgusta 2017 do vključno 29. novembra 

2017 do 24. ure. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1338 
 

Slovenski 

regionalno 

razvojni sklad 

Javni razpis za 

dodeljevanje posojil 

kmetijskim in gozdarskim 

projektom – A 2017 

Kmetijska gospodarstva 

organizirana kot pravna 

oseba, samostojni podjetnik 

posameznik ali kmetija 

29. 5. 2017, 

26. 6. 2017,  

24. 7. 2017,  

28. 8. 2017,  

25. 9. 2017 in  

30. 10. 2017.  

http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/k
metijstvoprimarnapridelava 
 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

1. Javni razpis za 

ukrep odpravljanje 

zaraščanja na 

kmetijskih 

zemljiščih 

Nosilec kmetijskega 

gospodarstva 
Do porabe sredstev http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j

avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1316 
 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

JR za ukrep 8.4 Dela za 

odpravo škode in obnovo 

gozda 

fizične in pravne osebe, ki 

so lastniki 

gozdov v zasebni in javni 

lasti. 

Vnos vloge v elektronski sistem in 

vložitev vloge poteka od 25. 7. 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=1273 
 

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/ja

vni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow

_single%5D=1258 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1338
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1338
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1338
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvoprimarnapridelava
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvoprimarnapridelava
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1316
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1316
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1316
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
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


 

 

 

 

 

 

Upravičenci: OBČANI 

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

informacije 

Občina Komen Javni razpis za 

spodbujanje zaposlovanja v 

občini Komen za leto 2017 

Potencialni podjetniki – 

brezposelne osebe iz občine 

Komen 

3. Rok: 5.5.2017 

4. Rok: 2.10.2017 
http://www.komen.si/objave/razpisi/2017
041808460334/ 
ali  
https://www.ora.si/index.php/lokalni-
razpisi/ 

Občina Divača Javni razpis za 

spodbujanje zaposlovanja v 

občini Divača za leto 2017 

Potencialni podjetniki – 

brezposelne osebe iz občine 

Divača 

5. Rok: 24.4.2017 

6. Rok: 30.10.2017 

oz. do porabe sredstev 

http://www.divaca.si/javna_narocila/razpis
i/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%2
0%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20
spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20obči
ni%20Divača%20za%20leto%202017/ 
 

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/tend

erID=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 

 

http://www.komen.si/objave/razpisi/2017041808460334/
http://www.komen.si/objave/razpisi/2017041808460334/
https://www.ora.si/index.php/lokalni-razpisi/
https://www.ora.si/index.php/lokalni-razpisi/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
http://www.divaca.si/javna_narocila/razpisi/2017022806310776/JAVNI%20RAZPIS%20%20za%20sofinanciranje%20ukrepov%20spodbujanja%20zaposlovanja%20v%20občini%20Divača%20za%20leto%202017/
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


Eko Sklad j.s. Javni poziv 45 SUB-

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=103 

 

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/tend

erID=43 

 

Upravičenci: RAZLIČNI (Univerze, raziskovalne in razvojne organizacije) 

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

informacije 

 

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 

 

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

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=103
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=103
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=43
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=43
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

