
 

 

»Kako se uspešno prijavim na javni razpis« 
 
Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo so se tudi Slovencem odprle možnosti sodelovanja pri 
različnih programih Evropske unije. V okviru programov se razpisujejo nepovratna in povratna 
sredstva za izvedbo projektov. Objavljajo se javni razpisi, ki sofinancirajo naložbe, zaposlitve, razvoj 
produktov ali storitev v različnih fazah razvoja ali izvedbe projektov. Na razpise lahko kandidirajo tudi 
podjetniki in potencialni podjetniki. Z uspešno oddajo vlog se omenjenima ciljnima skupinama 
odpirajo možnosti lažje izvedbe projektov. 
 
Razpisov je veliko. Razpršeni so po posameznih vladnih agencijah, službah, skladih in ministrstvih. 
Pomembno je, da podjetniki in potencialni podjetniki najdejo pravega. Za pomoč pri iskanju 
primernih razpisov se lahko obrnejo na točke SPOT svetovanje. Obstajajo tudi specializirana podjetja, 
ki se ukvarjajo izključno s prijavami na razpise. Spekter njihovih storitev je raznolik. Za podjetja in 
potencialne podjetnike poiščejo primeren razpis, zanje pripravijo vlogo. Ob uspešni prijavi lahko 
podjetjem in potencialnim podjetnikom pomagajo pri samem izvajanju projekta in pripravijo vse 
potrebno za povrnitev sredstev. Ker se omenjena podjetja s prijavami na razpise ukvarjajo na dnevni 
ravni je tudi uspešnost kandidature na razpisu večja. Seveda pa je sodelovanje z zunanjim izvajalcem 
povezano z dodatnimi finančnimi sredstvi. 
 
Razpisi se med seboj razlikujejo. Dejstvo je, da je pravilno razumevanje njihove vsebine in 
interpretacija posameznih stavkov največkrat ključnega pomena za uspešno prijavo projektov in 
njihovo realizacijo.  
 
Na področju razpisov obstajajo tudi splošne zakonitosti, ki jih velja upoštevati. Nekaj o tem v 
nadaljevanju. 
 

1) PRIJAVA NA RAZPIS 
 
Iz množice razpisov najdemo tistega na katerega bomo uspešno kandidirali. Objavljen razpis dobro 
preberemo. Na podlagi znanih dejstev ugotovimo, če je naš projekt skladen z namenom razpisa in 
ustreza vsem osnovnim pogojem.  
 
Pred pisanjem projektne prijave pripravimo dobro projektno idejo.  

Projektne prijave ne pišemo dokler ne preučimo celotnega razpisa in vseh spremljajočih dokumentov.  

Načrtovanje projekta naj vodijo potrebe in/ali težave, ki jih želimo s prijavo rešiti.  

Projekt prijavljamo za specifičen razpis saj s prijavljenim projektom želimo prepričati naročnika. 

Pazimo na morebitne zaveze, ki jih s prijavo obljubljamo (npr.: nove zaposlitve, povečanje dodatne 
vrednosti na zaposlenega…). V kolikor zavez ob izvajanju projekta ne dosežemo bomo primorani vrniti 
vsa prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi. Obljube naj bodo realne in izvedljive. 
 
Storimo vse potrebno, da se izognemo administrativnim/upravnim napakam. Običajno so to 
pravočasno plačani davki in prispevki, pravočasno oddani reki,…  
 
Pazimo na morebitne prekoračitve dovoljenih državnih pomoči.  
 
Zagotovimo si digitalni podpis. Vedno več razpisov se oddaja preko e – portalov, ki za oddajo vlog 
zahtevajo digitalni podpis direktorja ali prokurista podjetja. 
 
 



 

 

2) PO ODOBRENI VLOGI 
 

Po odobreni vlogi prejmemo sklep o odobritvi vloge. S skrbnikom razpisa podpišemo pogodbo. 
 
Za izvajanje projekta zagotovimo ustrezne resurse. Določimo vodjo projekta, ki skrbi za dobro 
opravljeno delo in upravljanje projektnega okolja. 
 
Preverimo zahtevane aktivnosti in določimo izvajalce z roki izvedbe. 
 
Dosledno upoštevamo navodila razpisa ter vestno težimo k doseganju rezultatov projekta.  
 
Občasno preverjamo stanje izvedenih nalog pri ostalih izvajalcih.  
 
Upoštevamo pravila komuniciranja z javnostjo. Dokumente označujemo z logotipi naročnikov projekta 
in navedbo sofinanciranja. 
 
V kolikor med izvajanjem projekta pride do sprememb (glede na prijavljen projekt) vsako nastalo 
spremembo, pred nastankom spremembe, sporočimo skrbniku razpisa.   
 
Spremljajoče projektne aktivnosti izvajamo sproti (spremljajoča projektna dokumentacija).  
 
Projekt zaključimo najmanj 14 dni pred rokom, da lahko do časa odpravimo morebitne nepredvidene 
zaplete.  
 
Zavedati se moramo, da so uspešna prijava na razpis in odobrena nepovratna sredstva za projekt dobra 
novica, vendar nam bodo pridobljena sredstva izplačali šele po izpeljanem projektu. Torej projekt 
izvedemo, poravnamo vse finančne obveznosti, pripravimo zahtevek in po potrditvi zahtevka bomo 
odobrena sredstva (v skladu s pogodbenimi roki) prejeli povrnjena. 
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