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01 JR DAVČNE OLAJŠAVE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNO DEJAVNOST 

Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost 
 
CILJ IN PREDMET RAZPISA: Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih 
pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj. 
Zmanjšanje davčne osnove skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih 
davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove.  
 
UPRAVIČENI STROŠKI, morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer: 

➢ delo zaposlenih, 
➢ storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost), 
➢ oprema. 

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu. 
 
NEUPRAVIČENI STROŠKI: 

➢ že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo, 
➢ za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev, 
➢ stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo. 

 
Datum objave: Stalno odprt  
Rok za oddajo: Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto. 
 
Višina sofinanciranja: znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja.  

 UPRAVIČENCI: 
Podjetja, ki v okviru 
svojega poslovanja 
izvajajo raziskovalno-
razvojno dejavnost 

 

02 JR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - MGRT 

TURIZEM AKTUALNO! 
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za 
dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) 
 
Namen: trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig 
dodane vrednosti turizma. Investicije v nastanitvene kapacitete z višjo dodano 
vrednostjo (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi, glampingi, turistične 
kmetije), v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje. Usmerjenost v 
energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve. 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-
vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-
turizma/  
 
SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo 
nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 - zvezdic; v 
nadaljevanju: * oz. 3-4 jabolka). 
 
SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov 
(t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke 
kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka). 
 
Upravičeni stroški: stroški začetnih investicij v opredmetena in 
neopredmetena sredstva (gradnja, obnova, oprema). 
 
Skrajni rok: 19.12.2022 (podaljšan rok za 14 dni) 

 MSP in velika podjetja (z 
izjemo podjetij v državni 
lasti) 

NAPOVEDANI RAZPISI  

LESARSTVO  Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 4.0 (KOCles 4) 
 
Namen: doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva, 
doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju 
lesarstva in podpora izmenjavi znanja in dobrih praks. Gre za sofinanciranje 

 Partnerstva oz. konzorciji, 
ki vključujejo mikro, 
mala, srednja in velika 
panožna podjetja, 
izobraževalne in 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
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delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 
2023-2024 oziroma za nadaljevanje razpisa KOCles 3.0, ki se bo zaključil 
oktobra 2022 
 
Upravičeni stroški: stroški dela, posredni stroški, stroški usposabljanj in 
svetovan. 
 
Predvidena objava: Druga polovica 2022 

raziskovalne institucije 
ter druge deležnike v 
lesni vrednostni verigi. 

TESTNI LABORATORIJI 
ZA RAZVOJ  

Testni laboratorij za razvoj tehnoloških rešitev za povečanje energetske 
učinkovitosti podjetij 
 
Namen: vzpostavitev testnega laboratorija peskovnika za razvoj, testiranje in 
implementacijo novih tehnoloških rešitev. Za sodelovanju v testnem 
laboratoriju bodo izbrana podjetja z inovativno tehnološko rešitvijo. Kriteriji za 
izbor bodo objavljeni vnaprej. V testnem laboratoriju bodo sodelovali 
predstavniki regulatorjev, razvojnih strokovnjakov, podjetij in ministrstev. 
Testiranje lahko traja do 6 mesecev. 
 
Upravičeni stroški: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije 
v opredmetena in neopredmetena sredstva, posredni stroški.  
 
Predvidena objava: Druga polovica 2022 

 MSP ter velika podjetja 

 

03 JR SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA – SPS 

VAVČERJI Vavčerji 
Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 
31. 3. 2023. 
 

 Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=150  

 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128  

 Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129  

 Vavčer za prenos lastništva 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126  

 Vavčer za patente, modele, znamke 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130  

 Vavčer za statusno preoblikovanje družb 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133  

 Vavčer za kibernetsko varnost 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135  

 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino  
https://www.podjetniskisklad.si/revav-5-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-
delegacijah-v-tujino/  

 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137 

 MSP 
 

    

 
 

04 JR SPIRIT SLOVENIJA 

KROŽNO 
GOSPODARSTVO  

AKTUALNO  
JAVNI RAZPIS Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri 
strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 
 
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, 

 Zagonska podjetja in MSP  

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=150
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135
https://www.podjetniskisklad.si/revav-5-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-5-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137
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majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in 
krožne transformacije poslovanja.  
 
Upravičeni stroški:  
Faza A: Stroški storitev zunanjih izvajalcev – svetovalne storitve 
Faza B: Stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva; 
Stroški osebja; Stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč; Stroški 
pogodbenih raziskav, znanj in patentov; Posredni stroški; Stroški svetovalnih 
storitev 
 
Roki za oddajo vlog za fazo A - sklop I : 16. 1. 2023; 15. 6. 2023; 15. 11. 2023; 15. 
3. 2024 
 
Roki za oddajo vlog za fazo A – sklop II: 15. 4. 2023; 15. 9. 2023; 15. 1. 2024; 15. 
4. 2024 

RAZISKAVE IN 
RAZVOJ 
Sofinanciranje 
izvajanja RRI 
projektov 
konzorcijev 
podjetij, 
usmerjenih v 
zeleni prehod in 
krožno 
gospodarstvo 

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO 
https://www.spiritslovenia.si/razpis/382  
 
Rok za oddajo: 3.4.2023 v kolikor ostanejo sredstva od 1. roka  
Višina sofinanciranja: do 60 % 

 Konzorciji podjetij velika 
podjetja in MSP 

 

05 JR EKOSLAD-A 

 Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije 
in obnovljive vire energije za gospodarstvo 
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-
po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-
energije-za-gospodarstvo  
 
Javni poziv bo veljal od objave začetka do objave zaključka javnega poziva v 
Uradnem listu RS oz. do porabe vseh sredstev. 

 Za vsa podjetja 

 Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne 
projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb 
 
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-
breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-
skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-110  
 
Javni poziv bo veljal od objave začetka do objave zaključka javnega poziva v 
Uradnem listu RS oz. do porabe vseh sredstev. 

 Za vsa podjetja 

 Javni poziv 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske 
stavbe 
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-
snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-nienergijske-stavbe  
 
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oz. do 
porabe vseh sredstev. 

 Za vsa podjetja 

 Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove 
starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-
nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-
starejsih-vecstanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-
storitve-113  

 Za vsa podjetja 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/382
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-110
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-110
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-110
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-nienergijske-stavbe
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-nienergijske-stavbe
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve-113
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve-113
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve-113
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve-113
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Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oz. do 
porabe vseh sredstev. 

 Nepovratna sredstva 75SUB-EPPO19 – Energetski pregledi  
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-
75sub-eppo19  
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oz. do 
porabe vseh sredstev. 

 Za vsa podjetja 

 JAVNI POZIV 101SUB-EVPO22 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za 
električna vozila 
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-101sub-
evpo22-nepovratne-finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-elektrina-vozila  
Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. 

 Za vsa podjetja 

 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21 
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-za-
kreditiranje-okoljskih-nalob-66po21  
 
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oz. do 
porabe vseh sredstev. 

 Za vsa podjetja 

 Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe 
večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe 
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-
obpo19-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-
ucinkovitosti-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli-stavbe  
 
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oz. do 
porabe vseh sredstev. 

 Za vsa podjetja 

 

06 SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD 

Subvencionirani 
krediti 

- Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju obdelave in predelave 
lesa ali proizvodnje pohištva 

- https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/  
 

- Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug. 
https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-zadruge/  

 
- Energetika MSVP (Namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov 

in varstva okolja). 
https://www.srrs.si/javni-razpisi/energetika-msvp/  
 

- Kmetijska gospodarstva za investicije v kmetijsko pridelavo  
https://www.srrs.si/javni-razpisi/javni-razpis-za-projekte-primarne-kmetijske-
pridelave-s-podporo-projektom-za-prilagajanje-na-podnebne-spremembe-a-
agro-invest/  
 

- Kmetijska gospodarstva za nakup kmetijskih, gozdnih zemljišč 
https://www.srrs.si/javni-razpisi/javni-razpis-za-projekte-nakupa-kmetijskih-
in-gozdnih-zemljisc-a-agro-zemlj/  

 
- Gospodarstvo, Kmetijstvo, Lokalna infrastruktura in neprofitne organizacije Pf 

(Namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projektov, ki so že 
odobreni) 

- Občine, Komunalna podjetja, Javne ustanove projekti na področju lokalne 
infrastrukture 
https://www.srrs.si/    

  

 

https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-75sub-eppo19
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-75sub-eppo19
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-101sub-evpo22-nepovratne-finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-elektrina-vozila
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-101sub-evpo22-nepovratne-finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-elektrina-vozila
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-za-kreditiranje-okoljskih-nalob-66po21
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-za-kreditiranje-okoljskih-nalob-66po21
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-obpo19-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli-stavbe
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-obpo19-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli-stavbe
https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-obpo19-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli-stavbe
https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-zadruge/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/energetika-msvp/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/javni-razpis-za-projekte-primarne-kmetijske-pridelave-s-podporo-projektom-za-prilagajanje-na-podnebne-spremembe-a-agro-invest/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/javni-razpis-za-projekte-primarne-kmetijske-pridelave-s-podporo-projektom-za-prilagajanje-na-podnebne-spremembe-a-agro-invest/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/javni-razpis-za-projekte-primarne-kmetijske-pridelave-s-podporo-projektom-za-prilagajanje-na-podnebne-spremembe-a-agro-invest/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/javni-razpis-za-projekte-nakupa-kmetijskih-in-gozdnih-zemljisc-a-agro-zemlj/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/javni-razpis-za-projekte-nakupa-kmetijskih-in-gozdnih-zemljisc-a-agro-zemlj/
https://www.srrs.si/
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07 JR SKLAD SKLADOV 

Subvencionirani 
krediti  

Finančni instrumenti 2014 – 2020 (povratna sredstva) in Finančni instrumenti COVID-
1 
 
Cilj: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje 
financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, omogočanje hitrega 
dostopa MSP-jem do ugodnega financiranja razvoja, raziskav in inovacij podjetij in 
pomoč nadaljnjemu uspešnemu delovanju tudi v času epidemije COVID-19 
Več o razpisu: https://www.skladskladov.si  
 
Rok za oddajo vlog: oddaja vlog je do porabe sredstev 

 - PODJETNIŠTVO IN 
RAZISKAVE IN RAZVOJ 
start – up podjetja, MSP, 
samostojni podjetniki 
 
 
- Energetska 
učinkovitost: oseba 
ožjega ali širšega 
javnega sektorja ali 
ESCO2 podjetja 
 
- Urbani razvoj: mestne 
občine občinski javni 
stanovanjski sklad 

 

08 JR ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 

 Hitrejši vstop mladih na trg dela 
 
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, starih do vključno 25 
let.  
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/hitrejsi-vstop-mladih-
na-trg-dela  
 

 Vsa podjetja vsaj 12 
mesecev vpisana v 
Poslovni register 
Slovenije, imate vsaj 
enega zaposlenega v 
zadnjih 3 mesecih ali je 
samozaposlena. 

 Javna dela 2022  
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2022  
 

  

 Zelena delovna mesta 2022 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-
2022  
 

 Vsa podjetja vsaj 12 
mesecev vpisana v 
Poslovni register 
Slovenije. 

 Lokalni programi usposabljanja na delovnem mestu 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-
delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito  
 

 za osebe z mednarodno 
zaščito in tujce 
 
Za vsa podjetja, ki imajo 
vsaj 3 mesece pred 
oddajo ponudbe 
najmanj pet (5) 
zaposlenih 

 Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-
spodbude-  

 Za vsa podjetja, ki imajo 
vsaj enega zaposlenega 
vsaj 3 mesece 

 Lokalni programi Delovni preizkus 2020–2023 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020  

 Za vsa podjetja, ki imajo 
vsaj enega zaposlenega 
vsaj 3 mesece 

 Lokalni programi usposabljanja na delovnem mestu Usposabljam.se 2020–2023 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020  
 

 Za vsa podjetja, ki imajo 
vsaj 3 mesece pred 
oddajo ponudbe vsaj 
enega zaposlenega 

 

 

 

https://www.skladskladov.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/hitrejsi-vstop-mladih-na-trg-dela
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/hitrejsi-vstop-mladih-na-trg-dela
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2022
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2022
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2022
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020


 

 

09 KONTAKTI 

➢ ROBERT Novak, robert.novak@bistra.si, 02 748 02 64 
➢ TJAŠA Glažar, tjasa.glazar@bistra.si, 02 748 02 62 

➢ JADRANKA Krajnc, jadranka.krajnc@bistra.si, 02 748 02 57 
➢ BRIGITA Drevenšek, brigita.drevensek@bistra.si, 02 748 02 66 
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