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1. Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje 

slovenskega turizma za krepitev njegove odpornost 
 

Razpisnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave 31.12.2021 

Rok za oddajo 10.2.2022 

Subvencija sklop A: 80%, sklop B: do 20% 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno 

preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. 

Cilji javnega razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta 'počitnice v gorah in 

outdoor' z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za 

aktivni oddih; dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami 

slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev; dvig 

dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj. 

PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij: 

- SKLOP A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska 

središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki 

niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na 

povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij. 

 

- SKLOP B: izgradnja in/ali obnova Obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih 

kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri 

tem pa mora širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot. nastanitvenih 

kapacitet višje kakovosti, in sicer: 

▪ hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 Velja za vse 

naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele, motele, penzione in gostišča). nastanitvenih enot 

(sob/apartmajev)  kategorije vsaj 3*, 

▪ kampov in glampingov Za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo 

glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja na javnem razpisu, morali ob zaključku projekta 
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izkazati pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu 

primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov.  kategorije vsaj 4* 

▪ Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati 

najmanj: 

a. Za SKLOP A: najmanj 2 mio EUR, 

b. Za SKLOP B: najmanj 500.000 EUR. 

UPRAVIČENCI 

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega 

razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko:  

• na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali 

poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani 

za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31.12.2020 in so organizirani kot gospodarske 

družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj). 

• na SKLOP A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) 

ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi…), ki so upravljalci večjih Večja smučišča na podlagi 

določb Zakona o varnosti na smučiščih (ZVS-1) so: Krvavec, Rogla, Vogel, Cerkno, Mariborsko 

Pohorje, Kranjska Gora, Golte, Kanin, Stari vrh, Soriška planina, Straža – Bled, Velika planina in 

Kope, Gače – Rog Črmošnjice, Ribniška koča, Macesnovec – Rateče, Družinski center Pokljuka, 

Viševnik-Pokljuka, Marela in Španov vrh.  

• na SKLOP B se  med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so 

velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega 

lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim Posredno občinsko in/ali državno 

lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je (so)lastnica subjekta, ki 

se prijavlja na javni razpis. deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več 

kot 50 %. 

• Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s 

področja gostinstva in turizma: 

- SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti, 

- SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.    

UPRAVIČENI STROŠKI 

SKLOP A: V okviru sklopa A se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali 

nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture. Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v 

večnamensko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer: 
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a. Stroški gradnje žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture in druge infrastrukture v 

prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih, 

b. Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, 

c. Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev. 

SKLOP B: V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali 

nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in 

neopredmetena sredstva in sicer: 

a. Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture, 

b. Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, 

c. Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev. 

2. P7 - mikrokredit 
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 31.12.2021 

Rok za oddajo 20.01.2022, 10.02.2022, 01.03.2022  

Subvencija Kredit do 25.000 EUR 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje 

velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov 

poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. Vlagatelji bodo upravičeni do 

sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja 

Kohezijska regija zahodna Slovenija.  

Cilji javnega razpisa so: - ohranitev delovnih mest, - spodbujanje nastanka novih delovnih mest, - 

spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, - omogočiti hiter dostop MSP-

jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - ročnosti kredita, - možnosti koriščenja 

moratorija pri vračilu kredita, - brez stroškov odobravanja in vodenja, 2 - nižjih zavarovalnih zahtevah. 

Rok za oddajo vlog: 20.01.2022 do 14.00 ure, 10.02.2022 do 14.00 ure, 01.03.2022 do 14.00 ure 

UPRAVIČENCI 

Podjetja, ki: 
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- imajo status mikro, malega ali srednje velikega podjetja, 

- so ustanovljena in delujejo kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah 

oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah 

- imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas. 

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 oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, 

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom). 

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške. 

POGOJI KREDITA 

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR : 
▪ Zavarovanje: 5 menic podjetja 
▪ nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %) 
▪ ročnost kredita do 60 mesecev 
▪ možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev 
▪ kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta 
▪ stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo. 

3. P7C-2 2021 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 

na gospodarstvo 
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 31.12.2021 

Rok za oddajo 25.01.2022, 25.02.2022, 25.03.2022  

Subvencija Kredit do 50.000 EUR 
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NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive 

bolezni Covid 19 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. 

Roki za oddajo vlog: 25.01.2022 do 14.00 ure, 25.02.2022 do 14.00 ure, 25.03.2022 do 14.00 ure. 

UPRAVIČENCI 

Kredit lahko pridobijo podjetja: 

▪  ki imajo status mikro, malega ali srednje velikega podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, 

▪  ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot 

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

podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po 

Zakonu o socialnem podjetništvu, 

▪ ki imajo glavno dejavnost po SKD: 

▪ 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 
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▪ 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). 

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 oz. za s.p-je prispevke za socialno 
varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom). 

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške. 

 

POGOJI KREDITA 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

▪ Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih 

obrokih. 

▪ 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 

meri9 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se 

prične na dan črpanja kredita. 

▪ Zavarovanje kredita: 

a) za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno 

menično izjavo in nalogom za plačilo menice; 

b) 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 (strošek notarja plača kreditojemalec). 

▪ brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil. Kreditojemalec nosi stroške 

notarja za sklenitev kreditne pogodbe nad 25.000 € v obliki neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa. 
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4. Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v 

učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo 
 

Razpisnik EKO SKLAD  

Datum objave 17.12.2021 

Rok za oddajo Do porabe sredstev 

Subvencija 20% nepovratnih sredstev, 80% kredita 

 

NAMEN IN CILJ 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 nadaljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v 

obliki: – nepovratnih sredstev in/ali – kredita.  

UPRAVIČENCI 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:  

– pravne osebe in 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,  
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G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja stavbe,  

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,  

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,  

K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,  

L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,  

M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,  

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. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis).  
 
Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.  
Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki 
znaša 2.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je 
trimesečni EURIBOR + 1,3%. 

5. Javni poziv – Varovanje investicijskega potenciala 
 

Razpisnik SPIRIT 

Datum objave 30.09.2021 

Roki za oddajo od 9.5.2022 do 31.5.2022 

Višina sofinanciranje 9.991,90 eur / vlogo 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega poziva je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v 

gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. 

Cilj javnega poziva je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva 

tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu. 
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UPRAVIČENCI 

Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v 

Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe 

(d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.). 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški dela zaposlenega raziskovalca so stroški plače in prispevkov prijavitelja za 

zaposlenega raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi, na raziskovalno-razvojni in inovacijski 

dejavnosti prijavitelja v obsegu polne zaposlitve, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti stroškov. 

Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) in ne 

glede na velikost podjetja je 24 %. 

Višina sofinanciranja projekta znaša največ do vključno 9.991,90 EUR.  

Posamezno podjetje lahko prijavi več vlog, število je odvisno od števila zaposlenih.  

ROK ZA ODDAJO VLOG 

2. rok za oddajo vlog: od 9. 5. 2022, 10:00 do 31. 5. 2022,13:00.  
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6. Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih 

trgih prek showroomov 
 

Razpisnik Javna agencija SPIRIT 

Datum objave 31.05.2019 

Roka za oddajo 30. 9. 2022. 

Višina sofinanciranje 75% 

 

NAMEN IN CILJI RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih 
znamk preko showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski 
prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano 
blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji.  
 
Razstavno-promocijski prostor (showroom) je namenjen krepitvi prepoznavnosti blagovnih znamk 
slovenskih podjetij v tujini, hkrati pa jim odpira vrata za nove posle in omogoča doseganje višje 
prodajne cene. 
 
Showroom predstavlja tako prostor za predstavitev izdelkov ali storitev, kot tudi mesto povezovanja s 
tujimi podjetji, zato najmanjša velikost showrooma znaša najmanj 30 m2 . ·Fizična vzpostavitev 
showrooma v tujini, namenjenega predstavitvi oziroma promociji blagovnih znamk prijavitelja, ki 
hkrati ne predstavlja sejemskega prostora. Uporablja se izključno za predstavitev prodajnega 
programa upravičenca.  
 
Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in 
na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju 
končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih 
nivojih. 
 
Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije).  
 
UPRAVIČENCI 
 
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: 

▪ ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali 
▪ širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.  

Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. 
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za 
odpoved pogodbe o sofinanciranju.  
Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v 
zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje 
leto n-1. 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_strategija_V_Dec17.pdf
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UPRAVIČENI STROŠKI 
 
Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.  
 
Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, 
stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme 
 
Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji 
blagovnih znamk upravičenca; 

▪ priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih 
(oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni 
tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.); 

▪ storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih 
z blagovnimi znamkami upravičenca; 

▪ ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu; 
▪ prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca); 
▪ svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca 
▪ storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in 

komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca. 
Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev.  
 
VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in 
ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu "de minimis". 
 
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR 
(vsako leto 1.1750.000,00 eur). 
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7. 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 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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8. 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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9. 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. 
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KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si 

 

 

mailto:info@tiko-pro.si

