
                                                           

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, POZIVI IN JAVNA POVABILA (na dan 11.05.2018) 

Pripravila: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 

Upravičenci: OBČINE 

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

informacije 

Ministrstvo za 

infrastrukturo 
Javni razpis za 

sofinanciranje energetske 

prenove stavb v lasti in rabi 

občin v letih 2018, 2019 in 

2020  

(oznaka JOB_2018) 

občine 12.3.2018 (1. Rok) 

16.4.2018 (2. Rok) 

14.5.2018 (3. Rok) 

17.9.2018 (4. Rok) 

12.11.2018 (skrajni rok) 

http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javn

i_razpisi/ 

 

Ministrstvo za 

infrastrukturo 
Javni razpis za 

sofinanciranje ukrepov 

trajnostne mobilnosti (JR-

UTM_1/2017 

Občine z mestnimi naselji, 

ki imajo izdelano CPS 

1. Rok: 23.11.2017 

2. Rok: 6.3.2018 

3. Rok: 12.9.2018 (sprememba v 

Ur.l. št. 32/2018 

http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javn

i_razpisi/ 

 

Eko Sklad j.s. 
JAVNI POZIV 53SUB-

EVPOL17 

Nepovratne finančne 

spodbude občinam za 

polnilne postaje za 

električna vozila v 

zavarovanih območjih 

narave in območjih Natura 

2000 

občine, ki imajo delež 

ozemlja na območjih 

Natura 2000 oziroma delež 

ozemlja na zavarovanih 

območjih (Triglavski 

narodni park, regijski in 

krajinski parki) 

Javni poziv velja do objave zaključka v 

Ur.l. RS 

https://www.ekosklad.si/lokalna-

samouprava/nameni/prikazi/actionID=55 

 

http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=55
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=55


Eko Sklad j.s. 
Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb lokalnih 

skupnosti 60LS17 

občine Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

https://www.ekosklad.si/lokalna-

samouprava/javne-objave/listingStart1=0 

 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv 52SUB-JS17 

nepovratne finančne 

spodbude za nove naložbe 

rabe obnovljivih virov 

energije in večje energijske 

učinkovitosti stavb v lasti 

javnega sektorja 

občine Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

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

erID=138 

 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv 56SUB-LSRS17 

Nepovratne finančne 

spodbude za nove naložbe v 

gradnjo skoraj nič-

energijskih stavb splošnega 

družbenega pomena 

občine Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

https://www.ekosklad.si/lokalna-

samouprava/javne-

objave/prikazi/publicationID=21 

 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb občin v 

gradnjo novih skoraj nič-

energijskih stavb splošnega 

družbenega pomena 

61ONS17 

 
 
 
 
 
 
 
 

občine Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

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

erID=137 
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Upravičenci: PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA 

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

informacije 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 
4. JAVNI RAZPIS ZA 

PODUKREP 4.2 

Podpora za naložbe v 

predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih 

proizvodov za leto 2018 

- nosilec kmetije, 

- nosilec dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, 

ki ni nosilec kmetije, 

- samostojni podjetnik 

posameznik, 

- zadruga,  

- zavod, 

- gospodarska družba, 

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski 

sistem in vložitev vloge na javni 

razpis poteka od 4. junija 2018 do 

vključno 12. septembra 2018 do 24. 

ure. 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/ja

vni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow

_single%5D=1405 

 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Četrti javni razpis za ukrep 

»Produktivne naložbe v 

klasično akvakulturo« 

 

 

Pravne ali fizične osebe, ki 

imajo ob 

oddaji vloge v Republiki 

Sloveniji registrirano 

dejavnost gojenja vodnih 

organizmov, in ki 

nastopajo v naslednjih 

pravno-organizacijskih 

oblikah: 

1. gospodarske družbe; 

2. zadruge; 

3. samostojni podjetniki 

posamezniki ali 

4. nosilci dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski 

sistem in vložitev vloge na javni razpis 

poteka od 28. 5. 2018 do porabe sredstev. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/ja

vni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow

_single%5D=1401 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Četrti javni razpis za ukrep 

»Produktivne naložbe v 

okoljsko akvakulturo« 

 

 

pravne ali fizične osebe, ki 

imajo ob 

oddaji vloge v Republiki 

Sloveniji registrirano 

dejavnost gojenja vodnih 

organizmov, in ki 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski 

sistem in vložitev vloge na javni razpis 

poteka od 28. 5. 2018 do porabe sredstev. 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/ja

vni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow

_single%5D=1402 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1402
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1402
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1402


nastopajo v naslednjih 

pravno–organizacijskih 

oblikah: 

1. gospodarske 

družbe, 

2. zadruge, 

3. 3. samostojni 

podjetniki 

posamezniki ali 

4. 4. nosilci 

dopolnilne 

dejavnosti na 

kmetiji. 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Četrti javni razpis za ukrep 

»Predelava ribiških 

proizvodov in proizvodov iz 

akvakulture« 

 

Pravne ali fizične osebe, ki 

imajo ob 

oddaji vloge v Republiki 

Sloveniji registrirano 

dejavnost predelave in 

konzerviranja rib 

rakov in mehkužcev, in ki 

nastopajo v naslednjih 

pravno-organizacijskih 

oblikah: 

1. gospodarske družbe; 

2. zadruge; 

3. samostojni podjetniki 

posamezniki ali 

4. nosilci dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji. 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski 

sistem in vložitev vloge na javni razpis 

poteka od 28. 5. 2018 do porabe sredstev. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/ja

vni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow

_single%5D=1403 

 

Slovenski 

podjetniški sklad P70R 2018 – Mikrokrediti 

na obmejnih problemskih 

območjih v Republiki 

Sloveniji 

MSP, ki imajo sedež 

podjetja ali obrata na 

obmejnem problemskem 

območju vsaj zadnjih 6 

mesecev 

20.4.2018 

20.5.2018 

20.6.2018 

20.7.2018 

20.9.2018 

20.10.2018 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?v
iew=tender&id=69 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1403
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1403
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1403
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=69
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=69


Občina Komen 

Javni razpis za 

sofinanciranje ukrepov 

spodbujanja zaposlovanja v 

občini Komen za leto 2018 

Gospodarske družbe, 

zadruge  ter s.p., ki imajo 

poslovni sedež ali 

podružnico (poslovno 

enoto)  na območju občine 

Komen 

31.8.2018 https://www.komen.si/objave/razpisi/201
8040910205233/ 
 

Občina Hrpelje - 

Kozina 

Javni razpis za 

sofinanciranje ukrepov 

spodbujanja zaposlovanja v 

občini Hrpelje - Kozina za 

leto 2018 

Gospodarske družbe, 

zadruge  ter s.p., ki imajo 

poslovni sedež ali 

podružnico (poslovno 

enoto)  na območju občine 

Hrpelje – Kozina ali izven  

31.5.2018 http://www.hrpelje-kozina.si/razpisi/javni-

razpis-za-sofinanciranje-ukrepov-

spodbujanja-zaposlovanja-v-obcini-hrpelje-

kozina-za-leto-2018/ 

 

ali  

 

https://www.ora.si/index.php/lokalni-

razpisi/ 

 

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 s 

sedežem v Republiki 

Sloveniji 

1.3.2018 

13.9.2018 do 20.00 

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

v/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1

%5Bshow_single%5D=1141 

 

SPIRIT, javna 

agencija 
Javni razpis 

»Sofinanciranje 

individualnih sejemskih 

nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v 

tujini - 2018« 

MSP, ki se ukvarjajo z 

gospodarsko dejavnostjo na 

ozemlju Republike 

Slovenije 

Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 

 1. rok: 5. 1. 2018, 

 2. rok: 15. 5. 2018. 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-

11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-

individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-

na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018 

 

Slovenski 

podjetniški sklad 
P1 plus 2018 – Garancije 

sklada za bančne kredite s 

subvencijo obrestne mere 

MSP, zadruge in zavodi ter 

socialna podjetja (so.p.) s 

statusom gospodarske 

družbe, zadruge in zavoda, 

ki so se preoblikovale po 

Zakonu o socialnem 

15.3.2018 

1.4.2018 

15.4.2018 

1.5.2018 

15.5.2018 

1.6.2018 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?vi

ew=tender&id=64 

 

https://www.komen.si/objave/razpisi/2018040910205233/
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podjetništvu. 15.6.2018 

1.7.2018 

1.9.2018 

15.9.2018 

1.10.2018 

15.10.2018 

 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo  in 

prehrano 
Prvi javni razpis za »Ukrep 

inovacije v akvakulturi« 

Upravičenci so pravne ali 

fizične osebe, ki imajo ob 

oddaji vloge v Republiki 

Sloveniji registrirano 

dejavnost gojenja vodnih 

organizmov, in ki so: 

- gospodarske družbe, 

- samostojni podjetniki 

posamezniki 

24.05.2018 http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/ja

vni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow

_single%5D=1387 

 

Eko Sklad j.s. Javni poziv 47SUB-

EPPO17 Nepovratne 

finančne pomoči malim in 

srednjim podjetjem za 

izvedbo energetskega 

pregleda 

gospodarske družbe in 

samostojni podjetniki 

posamezniki, zadruge 

Od dneva objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije dalje. Javni poziv 

velja do objave zaključka javnega poziva 

v Uradnem listu Republike Slovenije 

https://ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=

115 

 

Eko Sklad j.s. 

Javni poziv 55SUB-

EVPO17 Nepovratne 

finančne spodbude 

pravnim osebam za 

električna vozila 

- gospodarske družbe s 

sedežem v Republiki 

Sloveniji 

- druge pravne osebe 

zasebnega prava s sedežem 

v Republiki Sloveniji;  

- samostojni podjetniki z 

registrirano dejavnostjo v 

Republiki Sloveniji in 

druge fizične osebe, ki kot 

poklic opravljajo določeno 

dejavnost v Sloveniji (v 

nadaljnjem besedilu: 

Od dneva objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije dalje. Javni poziv 

velja do objave zaključka javnega poziva 

v Uradnem listu Republike Slovenije 

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

erID=126 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1387
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1387
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1387
https://ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=115
https://ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=115
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=126
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=126


zasebniki);  

- pravne osebe javnega 

prava s sedežem v 

Republiki Sloveniji.  

 

SPIRIT 

Slovenija, javna 

agencija 

Republike 

Slovenije za 

spodbujanje 

podjetništva, 

internacionalizaci

je, tujih investicij 

in tehnologije 

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 

»Pečat odličnosti« (»Seal of 

Excellence«), vendar zaradi 

porabe razpoložljivih 

sredstev v okviru Obzorja 

2020 niso prišla v izbor za 

sofinanciranje. 

 

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 

 

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 

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 

 

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


za financiranje 

poslovanja in 

kapitalskega 

utrjevanja MSP  

MSP 7 – TEKOČE 

POSLOVANJE S 

KAPITALSKO 

UTRDITVIJO 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Javno povabilo  

Zaposli.me 2017/2019 

delodajalci, ki ste pravne 

ali fizične osebe, vsaj 12 

mesecev vpisane v Poslovni 

register Slovenije, imate 

vsaj 3 mesece najmanj 

enega zaposlenega ali ste 

samozaposleni ter 

izpolnjujete še vse druge 

pogoje za prijavo. 

do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje 

do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče 

skrajni rok za predložitev ponudb.  

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

_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zap

osli-me 

 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Trajno zaposlovanje 

mladih 

Delodajalci, ki ste pravne 

ali fizične osebe, vsaj 12 

mesecev vpisane v Poslovni 

register Slovenije, imate 

vsaj 3 mesece najmanj 

enega zaposlenega ali ste 

samozaposleni ter 

izpolnjujete še vse druge 

pogoje za prijavo. 

Javno povabilo je odprto od 12. 4. 2017 

od 10.00 in najdlje do 31. 7. 2019 do 

14.45, ko se izteče končni rok za 

predložitev ponudb, oziroma do objave 

obvestila o zaprtju povabila zaradi 

razdelitve razpoložljivih sredstev za 

posamezno regijo ali koledarsko leto.  

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

_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/traj

no-zaposlovanje-mladih 

 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Delovni preizkus 2017/2018 
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. 

2018 do 13. ure. 

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

_spodbude/usposabljanje/delovni-preizkus 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/delovni-preizkus
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/delovni-preizkus


Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Usposabljanje na delovnem 

mestu – mladi 2017/2018 

Delodajalci, ki ste pravne 

ali fizične osebe, vpisane v 

Poslovni register Slovenije, 

in izpolnjujete še vse druge 

pogoje za prijavo. 

Odprto do razdelitve razpoložljivih 

sredstev, najdlje do 30. 11. 2018. 

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

_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-

delovnem-mestu-mladi-2017-2018 

 

Zavod Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

Usposabljanje na delovnem 

mestu 2017/2018 

Delodajalci, ki ste pravne 

ali fizične osebe, vpisane v 

Poslovni register Slovenije, 

in izpolnjujete 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 

 

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 

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

informacije 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

1. Javni razpis iz naslova 

podukrepa 4.3: 

Tehnološke posodobitve 

namakalnih sistemov, ki 

so namenjeni več 

uporabnikom 

fizične in pravne osebe, 

ki jih lastniki kmetijskih 

zemljišč pooblastijo za 

izvedbo tehnoloških 

posodobitev namakalnih 

sistemov, ki so 

namenjeni več 

uporabnikom, oziroma 

ureditev vodnega vira. 

 

Vnos vloge v elektronski sistem in 

vložitev vloge poteka od 7. maja 

2018 do vključno 31. avgusta 2018 

do 24. ure. 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1400 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-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.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike.html
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400


Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

2. javni razpis za 

podukrep 4.3: Podpora 

za naložbe v 

infrastrukturo, 

povezano z razvojem, 

posodabljanjem ali 

prilagoditvijo kmetijstva 

in gozdarstva  
 

 

fizične in pravne osebe, 

ki jih lastniki kmetijskih 

zemljišč pooblastijo za 

gradnjo in dograditev 

namakalnih sistemov, ki 

so namenjeni več 

uporabnikom, vključno z 

ureditvijo vodnega vira. 

Vnos vloge v elektronski sistem in 

vložitev vloge poteka od 30. aprila 

2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 

24. ure. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1399 
 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

9. javni razpis za podukrep 

4.1 - Podpora za naložbe v 

kmetijska gospodarstva a 

leto 2018, namenjene 

prilagoditvi kmetijskih 

gospodarstev na podnebne 

spremembe 

Član skupine kmetov Vnos vloge v elektronski sistem in 

vložitev vloge poteka od 23. aprila 2018 
do vključno 18. julija 2018 do 24. ure. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1398 
 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Javni razpis za ukrep II: 

Finančna pomoč ob smrti, 

invalidnosti ali nezmožnosti 

za delo v letu 2018 

kmetijsko gospodarstvo, ki 

izpolnjuje pogoje za 

pridobitev pomoči iz 

naslova tega javnega 

razpisa. 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po 

objavi javnega razpisa v Uradnem listu 

Republike Slovenije in traja vse do 

zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani ministrstva. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1396 
 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

2. javni razpis za ukrep 

odpravljanje zaraščanja na 

kmetijskih zemljiščih 

Nosilec kmetijskega 

gospodarstva, ki se ukvarja 

s primarno proizvodnjo 

kmetijskih proizvodov in 

izpolnjuje pogoje za 

pridobitev podpore po tej 

uredbi.  

Vložitev vloge poteka od 16. 4. 2018 od 
9.00 ure do zaprtja javnega razpisa. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1397 
 

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 2018 

Nosilec kmetijskega 

gospodarstva 
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po 

objavi javnega razpisa v Uradnem listu 

Republike Slovenije in traja vse do 

zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani ministrstva. 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1395 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1398
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1398
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1398
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1396
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1396
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1396
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1397
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1397
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1397
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395


Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Ukrep Sofinanciranje 

čebelarske opreme in 

Pomoč čebelarjem 

začetnikom 

Vlagatelji – čebelarji ali 

čebelarji začetniki 
Do zaprtja javnega razpisa objavljenega v 
Uradnem listu 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1392 
 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Racionalizacija sezonske 

selitve panjev v letu 2018 

čebelarji Do zaprtja javnega razpisa objavljenega v 
Uradnem listu 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1393 
 

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/ja

vni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow

_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/ja

vni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow

_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=1392
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1392
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1392
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1393
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1393
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1393
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 

sofinanciranje ukrepov 

spodbujanja zaposlovanja v 

občini Komen za leto 2018 

Potencialni podjetniki – 

brezposelne osebe iz občine 

Komen 

31.8.2018 https://www.komen.si/objave/razpisi/201
8040910205233/ 
 

Občina Hrpelje - 

Kozina 
Javni razpis za 

sofinanciranje ukrepov 

spodbujanja zaposlovanja v 

občini Hrpelje - Kozina za 

leto 2018 

Potencialni podjetniki – 

brezposelne osebe iz občine 

Hrpelje - Kozina 

31.5.2018 http://www.hrpelje-kozina.si/razpisi/javni-

razpis-za-sofinanciranje-ukrepov-

spodbujanja-zaposlovanja-v-obcini-hrpelje-

kozina-za-leto-2018/ 

ali  

https://www.ora.si/index.php/lokalni-

razpisi/ 

 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv 54SUB-OB17 

Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove 

naložbe rabe obnovljivih 

virov energije in večje 

energijske učinkovitosti 

stanovanjskih stavb  

občani Od dneva objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije dalje. Javni poziv 

velja do objave zaključka javnega poziva 

v Uradnem listu Republike Slovenije 

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

erID=128 

 

Eko Sklad j.s. 
Javni poziv 57SUB-

EVOB17 Nepovratne 

finančne spodbude 

občanom za električna 

vozila 

občani Od dneva objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije dalje. Javni poziv 

velja do objave zaključka javnega poziva 

v Uradnem listu Republike Slovenije 

https://www.ekosklad.si/fizicne-

osebe/javne-

objave/prikazi/publicationID=39 

 

Eko Sklad j.s. Javni poziv za kreditiranje 

okoljskih naložb občanov 

59OB17 

občani Do objave zaključka javnega poziva v 

Uradnem listu Republike Slovenije 

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

erID=121 
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