
 

1 
 

 

29. SEPTEMBER 2020 

 

 

 

Aktualni razpisi 

 

 

 

 

 

OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali 

ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk. 

 



 

2 
 

 

ODPRTI RAZPISI  

1. Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih 

problemskih območjih – COVID19 .......................................................................................... 3 

2. Mikrokredit P7C Covid 2020 za gostinstvo in turizem ........................................................ 5 

3. Brezobrestni kredit za podjetja v problemskih občinah B1 ................................................ 7 

4. Javni razpis Covid19 za nakup zaščitne opreme .................................................................. 9 

5. Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 

proizvodov ................................................................................................................................ 10 

6. Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 ........................ 12 

7. Ukrep 6.4 –Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ........... 14 

8. Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022 ............................................................................. 15 

9. Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ....... 17 

10. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost ........................................................ 19 

11. SID banka – ugodno kreditiranje ....................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1.  Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja 

podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 
 

Razpisnik MGRT 

Datum objave 4.9.2020 

Rok za oddajo 5.10.2020 

Subvencija 100 %, oz. do 200.000 EUR 

NAMEN IN CILJ 

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih 
delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki 
Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 
zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave 
obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi 
omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje 
prehodov) še dodatno oteženo. 

Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in 
ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, 
izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti 
na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in 
uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev. 

Cilji javnega razpisa so: 

− zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih, 

− polno delovanje podjetij, 

− ohranjanje delovnih mest.  

 

UPRAVIČENCI 

Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja ( 10 - 49 zaposlenih ) s sedežem na obmejnih 
problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost 
(področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni 
podjetniki posamezniki. 

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih: 

 − Obmejna problemska območja kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo občine: Apače, 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, 
Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, 
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Hodoš/Hodos, Ilirska Bistrica, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, 
Kuzma, Lendava/Lendva, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, 
Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, 
Podvelka, Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, 
Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, 
Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Velika Polana, Videm, Vuzenica, 
Zavrč, Žetale. 

− Obmejna problemska območja kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo občine: 
Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, 
Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, 
Tolmin, Tržič, Vipava. 

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali 
aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež. 

Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije / Sodni register. 

Sprememba kohezijske regije in/ali problemskega območja izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena 
in predstavlja upravičen razlog za odstop od nadaljnega postopka obravnave vloge oz. 
razveljavitev sklepa o sofinanciranju ali odpoved pogodbe o sofinanciranju.  

Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1.1.2018. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: 

1. Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se 
lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto) 

2. Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva 
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
4. DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv. 
Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač. 

Stroški in izdatki upravičenca bodo upravičeni od 13.3.2020 do 31.12.2020. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Podjetju se dodeli subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer 

stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR. 
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2. Mikrokredit P7C Covid 2020 za gostinstvo in turizem  
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 31.7.2020 

Rok za oddajo 9.10.2020 

Subvencija Brezobrestni kredit 

 

NAMEN, CILJ IN RAZPISA 

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo. 
Cilji javnega razpisa so: • 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, • ohranitev delovnih mest. 

UPRAVIČENCI 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje): 

1.  ki opravljajo glavno dejavnost: 

➢ I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov: 

➢ I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; 

➢ I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov; 

➢ I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač; 

➢ N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; 

➢ N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, 

➢ R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter 

➢ N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z 
licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru 
licenc pri OZS) 

2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni 
delovni čas 
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3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih 
območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika 
ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih 

4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8.  

KREDITNI POGOJI 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR. 
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. 
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo 
kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. 
Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . 
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan 
črpanja kredita. 
Zavarovanje kredita: 

➢ za kredite od 5.000 EUR 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 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno 
menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno 
izvršljivega notarskega zapisa.  

Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.  

UPRAVIČENI STROŠKI 

Med upravičene stroške 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). 
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3. Brezobrestni kredit za podjetja v problemskih občinah B1 
 

Razpisnik Slovenski regionalni sklad 

Datum objave 31.7.2020 

Rok za oddajo 9.10.2020 

Višina subvencije Brezobrestni kredit  

 

NAMEN, CILJ IN RAZPISA 

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih 
območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj ohranjanje gospodarske 
dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu in zagotavljanje likvidnosti in dostopa do 
financiranja. 

UPRAVIČENCI 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot, 

- pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z 
omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska 
delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno 
združenje, 

- fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, - zadruga, - zadružna zveza. 

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti 
registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem 
območju. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018.  

Upravičeno območje projektov po podprogramu B1:  

- Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje) 

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

KREDITNI POGOJI 

• Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja 
posojilne pogodbe. 

• Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne 
sme presegati ekonomske dobe projekta. 

• Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. 

• Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so: 

- Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim 
zemljiščem 

- Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov 

- Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov 

- Nova oprema 

- Rabljena oprema 

- Novi delovni stroji 

- Rabljeni delovni stroji 

Neopredmetena sredstva 

- Administrativni stroški 

- Stroški materiala 

- Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 

- Stroški transportnih storitev 

- Stroški sejmov, reklame in reprezentance 

- Stroški plač in povračil v zvezi z delom 

- Drugi operativni stroški.  
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4. Javni razpis Covid19 za nakup zaščitne opreme  
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 3.7.2020 

Rok za oddajo 31.10.2020 

Višina subvencije 200 eur / zaposlenega 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA  

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme. 

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času 
epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. 

UPRAVIČENCI 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se 
kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).  

Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih. 
 
UPRAVIČENI STROŠKI 

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh 
zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun 
maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme. 

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti: 

• zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos 

• zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos 

• zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos 

• razkužila – največ do 20 EUR na liter 

• termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos. 

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR. 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020. 
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5. Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih proizvodov 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Datum objave: 24.7.2020 

Rok za oddajo: 26.10.2020 

Višina sofinanciranja:  Do 50 %  

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA  

Podpore so namenjene nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, 
modernizaciji opreme in objektov ter njihovi večji okoljski in energetski učinkovitosti. Pričakuje se, da 
bodo s tem tudi ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah pa 
se z naložbami pričakuje predvsem dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in njihovo 
uspešnejše trženje. 

Zaradi izjemnih dogodkov, kot je epidemija s COVID-19, so do podpore upravičeni stroški naložb v 
predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so nastali po 12. marcu 2020. 

UPRAVIČENCI 

Vlagatelj do podpore je lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem 
kmetijskih proizvodov, in je: 

▪ nosilec kmetije, 
▪ nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, 
▪ samostojni podjetnik posameznik, 
▪ zadruga, 
▪ zavod, 
▪ gospodarska družba. 

 
 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov: 

▪ ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, 
▪ ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja, 
▪ ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno 

uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob 
oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda, 

▪ ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za 
potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje 
električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina, 
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▪ nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko 
varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo 
materialov z večjo toplotno izolativnostjo, 

▪ nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu. 
Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe: 

▪ v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat 
za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin 

▪ za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo 
lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter 
opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov. 

 

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov 
in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50 % upravičenih stroškov. 

Višja stopnja podpore 15 % je za naložbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so na gorskih območjih. 
Nova stopnja podpore 15 % je za naložbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje 
kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od določenih  sektorjev proizvodnje, ki predstavljajo več kot 
50-odstotni delež količine vhodnih surovin (sadje, zelenjave, žita mleko, goveje ali prašičje meso). 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja 
javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje 
velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja 
javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje 
velika podjetja ter 10 % za velika podjetja. 

Višina sredstev glede na velikost podjetja:  

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. Kmetije in mikropodjetja, lahko v 
programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 milijonov 
evrov javne podpore, mala podjetja največ 3 milijone evrov, srednje velika in velika podjetja pa 
največ 5 milijonov evrov podpore. 
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6. Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 

4.0 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave: 17.4.2020 

Rok za oddajo: 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 

Višina sofinanciranja: Do 45 % 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA  

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in 
lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na 
podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, 
ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno 
ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter 
tržne niše. 
Cilji javnega razpisa so: - spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in - 
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in - spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe 
energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno 
gospodarstvo in - spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.  
 

UPRAVIČENCI 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.  

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju 
predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, 
določene v aktu o ustanovitvi subjekta: 

- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva ali 

- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge 
oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), 
(upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu).  

 

 

 



 

13 
 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so: 

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev), 

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je 
namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov 
operacije), 

- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). 

V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki 
proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema 
kupljeni. 

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna 
transportna sredstva. 

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do 
največ 500.000,00 EUR v dveh letih. 

Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV. 

Kohezijska regija vzhodna Slovenija:  

srednja podjetja največ 35 % ter mikro in mala podjetja največ 45 %.  

Kohezijska regija zahodna Slovenija: 

srednja podjetja največ 20 % mikro in mala podjetja največ 30 %.  
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7. Ukrep 6.4 –Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 

dejavnosti 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Datum objave: 3.7.2020 

Rok za oddajo: 21.10.2020 

Višina sofinanciranja:  50 %  

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA  

Cilj razpisa je zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na 
podeželju. 

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 

▪ dodajanje vrednosti lesu; 
▪ lokalna samooskrba; 
▪ turizem; 
▪ ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji; 

▪ socialno varstvo; 
▪ ravnanje z organskimi odpadki; 
▪ pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, voda, 

veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv. 
 

UPRAVIČENCI 

Upravičenec do podpore je: 

▪ pravna oseba ( mikro ali malo podjetje), 
▪ samostojni podjetnik posameznik, 
▪ nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
▪ zavod ali zadruga. 
Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, z izjemo kmetij. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore 
se upošteva pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh 
let. 

Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo. 

 



 

15 
 

8. Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT 

Datum objave: 10. 9. 2018 

Rok za oddajo: 1. 10. 2020, 1. 10. 2021 

Višina sofinanciranja: do 70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur 

 

CILJ RAZPISA 

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi 
poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. 
 

PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s 
tujimi trgi v podjetjih in vključuje: 

• Elektronsko izmenjavo med partnerji. 

• Digitalizacijo nastopov na sejmih. 

• Spletne strani za tuje trge. 

• Spletne trgovine. 

• Produktno-prodajne videe. 

• Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost) 
 
Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe 
veljavne Strategije pametne specializacije. 
 

UPRAVIČENCI 

• Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji 
in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z 
omejeno odgovornostjo. 

• Mikro, mala in srednja podjetja. 

 

Posebni pogoji za prijavo 

• Zaposleni vsaj 2 osebi za polni delovni čas na dan 1. 9. 2018 (prvo odpiranje), 1. 9. 2019 (drugo 
odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje). 

• Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis. 

• Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, 
ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis). 
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• Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem. 
*Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega 
poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti. 
 

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni 

Podjetja, ki imajo registrirano dejavnost: 

• Ribištva in akvakulture. 

• Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov. 

• Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu). 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

• Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna). 

• Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov). 

DDV ni upravičen strošek. 

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto. 

 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur. 
*Razpis se šteje o shemi »De minimis« 
 

Rok oddaje 

1. 10. 2020, 1. 10. 2021 
 

Pišite nam na info@tiko-pro.si – pomagali vam bomo pri pripravi dokumentacije in vas na 

vašo željo povezali tudi s katerim izmed ustreznih zunanjih izvajalcev. 

 

 

 

 

 

mailto:info@tiko-pro.si.?subject=Kmetijski%20razpisi
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9. 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 30.11.2020 

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, 
2. stroški informiranja in komuniciranja, 
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev. 
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ROK ZA ODDAJO VLOG 

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog: 

▪ Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020, 
▪ 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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10. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost 

Datum objave: Stalno odprto 

Rok za oddajo: 31. marec 

Višina sofinanciranja: Do 100 % 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 v višini do 100 % zneska za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti 

in si tako znižate pozitivno davčno osnovo. 

 

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


 

20 
 

11. SID banka – ugodno kreditiranje 

Razpisnik: SID BANKA 

Datum objave: 7. 9. 2018 

Rok za oddajo: do porabe sredstev 

Višina sofinanciranja: odvisno od sheme 

 

KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7 

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 

 

Kredit se lahko nameni za: 

MSP 6 

▪ krepitev kapitala in poslovanja 

▪ naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.) 

▪ zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo 

Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje. 

MSP 7 

o kritje stroškov materiala 

o kritje stroškov storitev 

o kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga 

o kritje celotnih stroškov dela 

Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po 

sklenitvi kreditne pogodbe. 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 5.000.000 € 
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▪ najnižji: 100.000 € 

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov. 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 12 let 

▪ najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let). 

Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: 

MSP 6 

▪ zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja, 

▪ hipoteka na nepremičnine 

MSP 7 

▪ hipoteka na nepremičnine 

Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev. 

 

FINANCIRANJE MSP 8 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ ima najmanj 2 zaposlena 

▪ posluje 2 leti 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

Kredit se lahko nameni za: 

▪ Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva 

▪ Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga 

▪ Celotne stroške dela 

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi 

kreditne pogodbe 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 5.000.000 € 
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▪ najnižji: 100.000 € 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 10 let 

▪ najnižja: 3 let 

Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita. 

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter 

oblike zavarovanj. 

Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev. 

 

FINANCIRANJE NALOŽBENIH PROJEKTOV V GOSPODARSTVU 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ posluje vsaj 2 leti 

▪ ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

Kredit se lahko nameni za: 

▪ opredmetena osnovna sredstva 

▪ neopredmetena sredstva 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 10.000.000 € 

Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 20 let 

▪ najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita). 
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Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter 

oblike zavarovanj. 

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev. 

 

FINANCIRANJE NALOŽB ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA 

 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ posluje vsaj 2 leti 

▪ v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

Kredit se lahko nameni za naložbe v: 

▪ namestitvene zmogljivosti 

▪ športno infrastrukturo 

▪ zabaviščno infrastrukturo 

▪ kulturno infrastrukturo 

▪ žičnice, marine 

▪ turistična letovišča 

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 20.000.000 € 

Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije. 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 30 let 

▪ najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita). 
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Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj. 

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine. 

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev. 

 

FINANCIRANJE NALOŽB V GOZDNO-LESNO PREDELOVALNO VERIGO 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ posluje vsaj 2 leti 

▪ v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

Kredit se lahko nameni za: 

▪ gradnjo novih obratov za predelavo lesa 

▪ tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa 

▪ razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa 

▪ razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo 

▪ povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz 

pridelave in predelave 

▪ bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov 

lesa iz pridelave ter predelave 

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 5.000.000 € 

▪ najnižji: 100.000 € 

Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 12 let 

▪ najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita. 
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Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter 

oblike zavarovanj. 

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev. 

 

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