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1. P7C 2021 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 
 

Razpisnik SPS 

Datum objave 09.04.2021 

Roki za oddajo 20.05., 10.06.2021 

Višina sofinanciranje Brezobrestni krediti 

 
NAMEN IN CILJ RAZPISA 
 
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 na gospodarstvo.  
Cilji javnega razpisa so: 

• poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 
101.a člena ZIUZEOP) 1 , 

• omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - brezobrestnem 
kreditu, - brez stroškov odobravanja in vodenja, - nižjih zavarovalnih zahtevah, - ročnosti kredita, - 
možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 

• omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo 
izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve 
kredita), 

• »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij. 
  
UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI 
 
Upravičenci: 
Mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge 
najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas ter S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 
2019 oz. 2020 z oceno vsaj SB8.  
 
Upravičeni stroški: 
Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 20. 05. ali tretjem prijavnem 
roku 10. 06. 2021 se upoštevajo: 
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), 
c) stroški materiala in trgovskega blaga, 
d) stroški storitev, 
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z 
dela, stroški prehrane med delom). 
f) zaračunan pripadajoči DDV.  
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POGOJI KREDITA 

Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR.  

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.  

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev.  

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.  

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo 
kredita.  

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri.  

Zavarovanje kredita: 
- za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in 
nalogom za plačilo menice;  
- za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno 
menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno 
izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec). 
 
ROK ZA ODDAJO VLOG 
20. 05 in 10. 06.2021. 
 
Na prijavni rok 20. 05. in 10. 06. 2021 lahko kandidirajo vsa MSP podjetja, ki imajo registrirano glavno 
dejavnost, ki ni izločena dejavnost ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v 
javnem razpisu. 
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2. P1 PLUS 2021 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne 

mere 
 

Razpisnik SPS 

Datum objave 02.04.2021 

Roki za oddajo 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10. in 20. 10. 
2021 

Višina sofinanciranje 60 - 80 % garancije za bančni kredit ter 
subvencija obrestne mere na Slovenskem 
podjetniškem skladu. 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, 

lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za zagotovitev 

likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 

na njihovo poslovanje, - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj 

zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter 

širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev. 

Cilji finančnega ukrepa: - omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje MSP, - 

olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja, - spodbujati rast in razvoj MSP, - krepitev 

ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki 

omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje 

financiranj. 

UPRAVIČENCI 

UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: 

▪ se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna 

podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe, 

▪ imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih, 

▪ letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR. 

▪ Podjetje: mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2 
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▪ v bilanci stanja za leto 2019 oz. za leto 2020 izkazovati celotni kapital v obveznostih do virov 

sredstev vsaj v višini 7,0% 

▪ dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 

2019 oziroma za leto 2020 v pozitivni vrednosti do vključno 7,0  

POGOJI KREDITA 

Prva stopnja: pozitivni bančni sklep poslovne banke za kredit 

Druga stopnja: Podjetje pridobi 60 - 80 % garancije za bančni kredit ter subvencijo obrestne mere na 

Podjetniškem skladu. 

 

Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 / 0,75 / 1,00 % 

 

Višina kredita: 

- za investicije do 1.250.000 EUR 

- za obratna sredstva do 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala 

podjetja). 

 

Moratorij: do 24 mesecev 

Ročnost: za investicije do 10 let, za obratna sredstva do 5 let. 

Garancije so namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju 

tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, 

materialni stroški, stroški storitev, zalog). Namenjen je tudi investicijam na področju čiste energije ter 

ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu. 

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje 

zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne 

spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.  

ROK ZA ODDAJO VLOG 

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 

V letu 2021 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 

V kolikor bodo sredstva pošla pred zadnjim rokov za oddajo, se bo razpis zaprl.  
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3. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših 

proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo 

sončne energije (JR SE OVE 2021) 
 

Razpisnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Datum objave 30.04.2021 

Roki za oddajo 4.6.2021, 10.9.2021, 26.1.2022, 25.2.2022 

Višina sofinanciranje 20 %  

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje 

nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje 

tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov 

energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so 

namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (v 

nadaljevanju: SE OVE).   

UPRAVIČENCI 

Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po 

Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so: 

a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije, 

b) nakup in vgradnja hranilnika energije, 

c) pripadajoča električna inštalacija in oprema, 

d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del, 

e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar 

ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči. 
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4. Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski 

infrastrukturi 
 

Razpisnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave 16.04.2021 

Roki za oddajo 1.10.2021 

Višina sofinanciranje 80 %  

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih 

virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega 

razvoja. 

Cilji javnega razpisa so: 

1. povečana energetska učinkovitost in zmanjšanje okoljskega vpliva planinskih objektov ter 

zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel, 

2. izboljšanje gospodarnosti poslovanja planinskih objektov zaradi uvajanja ukrepov snovne in 

energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.   

UPRAVIČENCI 

Ciljna skupina so subjekti, ki se v planinskih objektih ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 

(namestitvene in druge gostinske storitve planincem, športnikom in drugim obiskovalcem gora) in 

uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri. 

Prijavitelj je lahko mikro, malo ali srednje podjetje (MSP). Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik 

planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, vpisanega v register planinskih 

objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom 

objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti 

pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.   

Posebni pogoj: Dejavnost se v planinskem objektu, ki je predmet investicije, dejansko izvaja najmanj 

12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis razen v primeru nadomestne gradnje (v obdobje izvajanja 

dejavnosti se šteje tudi čas, ko je objekt sezonsko zaprt). 
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UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 

1. gradnja in oprema (nakup rabljene opreme ni upravičen strošek), 

2. stroški informiranja in komuniciranja, 

3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.  

Izdatki za izvedbo ukrepov za doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti ter večjo porabo 

obnovljivih virov energije vključujejo plačila za vse stroške, povezane z izvedbo energetske obnove 

objektov ter stroške nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na večjo 

energijsko in snovno učinkovitost in večji delež obnovljivih virov energije in so neposredno povezani s 

predmetom razpisa oziroma posamezne operacije. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Načrtovana vrednost operacije (upravičenih stroškov) mora znašati najmanj 20.000 EUR brez davka na 

dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 300.000 EUR. 

Intenzivnost pomoči in delež sofinanciranja znaša do največ 80% upravičenih stroškov. 

Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov, 

ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. 
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5. Javni razpis za sofinanciranje začetni investicij in ustvarjanje novih 

delovnih mest v obmejnih problemskih občinah v 2021 in 2022 
 

Razpisnik MGRT 

Datum objave 12.3.2021 

Roki za oddajo 30.8.2021 

Višina sofinanciranje Do 45 %, oz. do 600.000 EUR  

 

NAMEN, CILJ IN RAZPISA 

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na 
upravičenem območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, 
Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske 
Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska 
Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, 
Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, 
Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, 
Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, 
Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, 
Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, 
Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica. 

UPRAVIČENCI 

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje 

vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih 

družbah oziroma Zakona o zadrugah.  

Prijavijo se lahko podjetja, ki: 

a) na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo 
izvajali aktivnosti projekta, 

b) so na dan oddaje vloge na javni razpis registrirani za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki 
bo predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za 
izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije. 
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UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: 

- nakup strojev in opreme, 

- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, 
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju 
izvajanja razpisa, 

- gradbena-obrtniška 

-inštalacijska dela, 

- nakup objektov in zemljišč.  

Sofinanciralo se bo upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 
29.10.2021 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2021, oziroma do 28.10.2022 za 
pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2022.  

▪ Sofinancirani stroški nakupa objektov ali zemljišč lahko znašajo največ 10% upravičenih 
sofinanciranih stroškov 

▪ Razen pri malih in srednje velikih podjetjih in pri nakupu poslovne enote oziroma sredstev 
poslovne enote morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova.  

▪ Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nematerialnih naložb znašajo največ do 50 % 
upravičenih stroškov sofinanciranja. 

▪  
VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Višina nepovratnih sredstev je od najmanj 20.000 do največ 600.000 EUR. 

Maksimalna višina sofinanciranja je: 

▪ v občinah Vzhodne kohezijske regije 

▪ 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 
▪ 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in 
▪ 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 

▪ v občinah Zahodne kohezijske regije 

▪ 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 
▪ 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in 
▪ 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 
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6. Mikrokredit za podjetja na problemskih območjih P7R 
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 4.1.2021 

Roki za oddajo 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021, 
01.10.2021. 

Višina sofinanciranje 100% do 25.000 eur 

 

NAMEN, CILJ IN RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in 
razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih. 
 

Cilji javnega razpisa so: 

▪ ohranitev delovnih mest, 

▪ spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 

▪ spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

 

UPRAVIČENCI 

Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki: 

▪ imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje 
vloge), 

▪ se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju, 

▪ so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna 
podjetja, 

▪ imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas. 

 
Problemska območja 

▪ območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), 

▪ območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 

▪ obmejne problemske občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, 
Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na 4 Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske 
Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, 
Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, 
Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, 
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Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, 
Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, 
Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob 
Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika 
Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica. 

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

▪ imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 

▪ zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti, 

▪ v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo, 

▪ zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo 
neobremenjenega nepremičnega premoženja), 

▪ imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 predvideno poslovanje z dobičkom, 

▪ imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 realno načrtovan pozitivni denarni tok, 

▪ za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2019 do vključno 1. 5. 2019, mora podjetje imeti S.BON-1 
na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8, 

▪ za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2019 do vključno 1. 10. 2019, mora podjetje imeti S.BOON-
1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8. 

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), 
davčni dolžniki in podjetja v težavah 

 

KREDITNI POGOJI 

▪ višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 € 

▪ kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 € 

▪ obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

▪ ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev 

▪ moratorij kredita: do 6 mesecev 

▪ način odplačevanja kredita: mesečno, obročno 

▪ minimalno zavarovanje kredita: 
- 5 menic podjetja in 

- 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita 
v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega 
premoženja). 
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▪ črpanje kredita je v enkratnem znesku. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. 
Med upravičene stroške se upoštevajo: 

▪ nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov 

▪ nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja, 

▪ nakup materiala in trgovskega blaga, 

▪ nakup storitev, 

▪ plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 
stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 

*Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV). 

*Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na 
problemskih območjih 
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7. Javni poziv 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v 

učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije 
 

Razpisnik EKO SKLAD  

Datum objave 2.10.2020 

Rok za oddajo Do porabe sredstev 

Subvencija 20% nepovratnih sredstev, 80% kredita 

 

NAMEN, CILJ IN RAZPISA 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in 
tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v 
procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.  

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s 
subvencionirano obrestno mero.  

UPRAVIČENCI 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo: - lokalne skupnosti, razen za ukrep M, - pravne osebe, 
samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali 
s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v 
Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, - pravne osebe javnega prava, ki imajo 
stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila 
zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv: 

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, 

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, 

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru/podstrešju, 

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, 

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja stavbe, 

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 
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I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, 

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi, 

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi, 

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe, 

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe, 

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, 

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov, 

P- uvedba sistema upravljanja z energijo, 

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu, 

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote. 

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis).  
Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.  
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni 
EURIBOR + 0 %. 
Višina posameznega kredita: od min. 25.000 EUR do max. 2.000.000 EUR.  
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8. Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske 

učinkovitosti  
 

Razpisnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave 6.12.2019 

Rok za oddajo 30.11.2021 

Višina sofinanciranja Do 75 % 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov 
za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. 
Cilji javnega razpisa so: 

a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske 
učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije, 

b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma. 

UPRAVIČENCI 

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.  

Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno 
problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, 
Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, 
Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava. 

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti: 

a. 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 
b. 55.201 (počitniški domovi in letovišča), 
c. 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom), 
d. 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča), 
e. 56.101 (restavracije in gostilne). 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 

1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost, 



 

18 
 

2. stroški informiranja in komuniciranja, 
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

ROK ZA ODDAJO VLOG 

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog: 

▪ Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021. 
 

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa 
je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022. 
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9. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost 
 

Datum objave: Stalno odprto 

Rok za oddajo: 31. marec 

Višina sofinanciranja: Znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja 

CILJ IN PREDMET RAZPISA 

Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo 

za vlaganje v raziskave in razvoj.  

Davčno osnovo lahko znižate za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno 

davčno osnovo. 

Od 1.1.2020: Zmanjšanje davčne osnove skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav 

iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove.  

UPRAVIČENCI 

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

UPRAVIČENI STROŠKI 

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. 

*Stroški, ki niso upravičeni so: 

• 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. 

 

ROK IN NAČIN ODDAJE 

Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto. 

KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo za 

uveljavljanje davčne olajšave: info@tiko-pro.si  

mailto:info@tiko-pro.si
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10. SID banka – ugodno kreditiranje 
 

Razpisnik: SID BANKA 

Datum objave: 2020 

Rok za oddajo: do porabe sredstev 

Višina sofinanciranja: odvisno od sheme 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ posluje vsaj 2 leti 

▪ ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena 

▪ v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 

(vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

a) Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV) 

 

• Za MSP in velika podjetja 
• Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko 

podjetje). 
• Ročnost kredita od 2 do 12 let. 
• Moratorij do ½ ročnosti kredita. 
• Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis). 
• Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh 
epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in 
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje: 

• nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev; 
• nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga; 
• stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe 

ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020. 

b) Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma 

(TURIZEM 1) 

 

▪ Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge 
▪ Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo 

ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru znaša od 6 do 30 let. 
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▪ Kredit za obratni kapital v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na kreditojemalca v primeru 
MSP oziroma do 20.000.000 € za velike samostojne podjetnike, velika podjetja oz. zadruge z 
ročnostjo od 2 do 12 let. 

▪ Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 
▪ Obrestno mero, ki je praviloma nižja od tržnih (shema de minimis). 
▪ Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let. 
▪ Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

Sredstva posameznega kredita lahko namenite za enega izmed navedenih namenov: 

1. Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo: 

• gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 
počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih 
prenočišč, avtokampov in taborov; 

• turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma; 
• turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in 

zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov. 

2. Obratni kapital, ki obsega: 

• nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga; 
• stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod 

pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% 
zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020; 

• stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno 
varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na 
delo, delom na terenu). 

c) Financiranje poslovanja MSP (MSP 9) 

 

• Za s.p., MSP podjetja, zadruge 
• Kredit v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na podjetje. 
• Financiranje do 85% celotnih stroškov. 
• Ugodno obrestno mero, ki je nižja od tržne. 
• Dobo kreditiranja od 2 do 12 let. 
• Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita. 
• Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

Kredit lahko namenite le za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo: 

• Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (če 
prejemnik proizvaja oz. bo proizvajal proizvode ali opravlja oz. bo opravljal storitve, potrebne 
za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zravstvenih 
storitev). 

• Nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga. 
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• Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod 
pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% 
zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020. 

• Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno 
varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na 
delo, delom na terenu). 

 

d) Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2) 
• Malo, srednje veliko ali veliko podjetje ter tuje podjetje s sedežem v EU s podružnico v 

Sloveniji. 
• Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €. 
• Financiranje do 75% upravičenih stroškov. 
• Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od bonitete ter oblike 

zavarovanj in od intenzivnosti državne pomoči. 
• Dobo kreditiranja od 6 do 20 let. 
• Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita. 
• Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

V okviru kredita bodo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva namenjena za: 

• vzpostavitev nove poslovne enote; 
• širitev proizvodnih zmogljivosti obstoječe poslovne enote; 
• diverzifikacijo proizvodnje obstoječe poslovne enote; 
• bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote. 

 

e) Financiranje tehnološko – razvojnih projektov ( RRI 3 )  

- Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge 
- Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €. 

- Obrestna mera, nižja od tržnih (državna pomoč). 

- Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita. 

- Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če: 

• je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali 
storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu; 

• se izvede na območju Republike Slovenije; 
• se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del; 
• je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi. 

 



 

23 
 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si 

 

 

mailto:info@tiko-pro.si

