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Aktualni razpisi za MSP 

Letošnje leto je zaznamovala epidemija novega virusa COVID - 19, ki je ustavila življenje ljudi in poslovanje podjetij za nekaj časa. Predvsem MSP-ji so tisti, ki 

so doživeli največje izgube prihodkov, in bodo sedaj potrebovali kar nekaj časa, da bodo lahko nazaj polno zaživeli. Za uspešno okrevanje bodo seveda morali 

upoštevati vse ukrepe, ki jih je potrebno izvajati za preprečevanje širitve tega novega virusa. Država razume njihovo stisko, zato jim je priskočila na pomoč z 

kar nekaj novimi razpisi, s katerimi si MSP-ji lahko deloma nadomestijo izgube. 

Kateri razpisi so MSP-jem na voljo, prikazujemo v spodnjih tabelah. Razpisi so razvrščeni glede na razpisovalca.    

 

Slovenski podjetniški sklad - https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi  

 
Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Upravičeni stroški Višina/Stopnja sofinanciranja Rok-i za 

predložitev vlog 

SI-SK 2019 - Semenski 
kapital - So-investiranje z 
zasebnimi investitorji 

Mikro in mala podjetja 
organizirana kot d.o.o. (vsaj 1 
zaposlen, delujejo manj kot 5 
let).  

- vsi stroški, ki so namenjeni 
poslovanju in razvoju podjetja in 
uspešnemu prenosu razvojnih idej 
podjetnih posameznikov in skupin v 
tržno uspešne podjeme. 

Od 100.000 EUR do 600.000 EUR, 
kadar s Skladom so-investirajo 
poslovni angeli, podjetja v lasti 
zasebnih angelov ali skladi 
semenskega/tveganega/zasebnega 
kapitala ter od 200.000 EUR do 
600.000 EUR kadar s Skladom so-
investirajo korporacije. 

30. 9. 2020,  
31.12. 2020 oz. 
do porabe 
sredstev. 

P7R 2019 - Mikrokrediti 
na problemskih območjih 
z visoko brezposelnostjo 
in na obmejnih 
problemskih območjih v 
Republiki Sloveniji 

Mikro, mala in srednja velika 
podjetja, ki imajo sedež podjetja 
ali obrat na območju  
problemskih območij z visoko 
brezposelnostjo v RS ali na 
obmejnih problemskih 
območjih v RS. 

- naložbe v opredmetena osnovna 
sredstva (nakup opreme, gradnja, 
obnova ali nakup poslovnih 
prostorov),  

- naložbe v neopredmetena osnovna 
sredstva (nakup patentiranih pravic, 
licenc), 

Najnižji znesek kredita znaša 
5.000,00 €, najvišji znesek kredita 
znaša 25.000,00 €. Kredit lahko krije 
do največ 85 % vrednosti upravičenih 
stroškov projekta, a največ 25.000,00 
€. 

01.09. 2020, 
01. 10. 2020. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99
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-  strošek materiala in trgovskega 
blaga,  

- strošek storitev,  
- stroški dela (neto plača, dohodnina, 

prispevki iz in na plačo, povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, 
stroške prehrane med delom) - 
največ do 50% mikrokredita 

P1 plus 2020 - Garancije 
Sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere 

Mikro, mala, srednja velika 
podjetja zadruge in zavodi, ki so 
se preoblikovali po Zakonu o 
socialnem podjetništvu  
 

Razvojne garancije in mikrogarancije za 
MSP: 
- za razvojne garancije: 
- stroški materialnih in nematerialnih 

investicij; 
- obratna sredstva, le v kombinaciji z 

materialnimi in/ali nematerialnimi 
investicijami in lahko znašajo največ 
30% od skupne vrednosti 
materialno/nematerialnih investicij 
oziroma maksimalno 200.000 EUR. 

- za mikrogarancije: 
- obratna sredstva. 
 
Razvojne garancije in mikrogarancije za 
tehnološko inovativna podjetja: 
- za razvojne garancije: 
- stroški materialnih in nematerialnih 

investicij; 

Od 60 % - 80% upravičenih stroškov 
projekta. 

5. 09. 2020, 
20. 09. 2020, 
5. 10. 2020,  
20. 10. 2020 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106
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- obratna sredstva, le v kombinaciji z 
materialnimi in/ali nematerialnimi 
investicijami in lahko znašajo največ 
30% od skupne vrednosti 
materialno/nematerialnih investicij 
oziroma maksimalno 200.000 EUR. 

- za mikrogarancije: 
- obratna sredstva. 
 
Mikrogarancije za MSP - kritje škode 
zaradi virusa COVID-19: 
- za mikrogarancije: 
- obratna sredstva, 

Javni poziv COVID19 za 
nakup zaščitne opreme 

Mikro, mala, srednja vela 
podjetja in zadruge (ki ima na 
dan oddaje vloge vsaj 5 
zaposlenih). 

- zaščitne maske obrazne, – pralne – 
največ do 4,00 € na posamezni kos, 

- zaščitne maske obrazne – za 
enkratno uporabo - največ do 1,00 € 
na posamezni kos, 

- zaščitne rokavice – največ do 0,10 € 
na posamezni kos, 

- razkužila – največ do 20,00 € na liter, 
- termometri za merjenje telesne 

temperature – brezstični – največ do 
50,00 € na posamezni kos. 

Minimalno 1.000,00 € največ 
9.999,00 €. 

Do 31. 10. 2020 
oz. do porabe 
sredstev 

P4L 2020 - Spodbude za 
MSP za razvoj in uvajanje 
novih produktov v 
lesarstvu 4.0 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja. 

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

Najmanj 50.000,00 € do največ 
500.000,00 € v dveh letih. 

2. 09. 2020,  
11. 11. 2020,  
15. 2. 2021,  
15. 5. 2021 in  

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
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- stroški nakupa neopredmetenih 
osnovnih sredstev (zgolj nakup nove 
programske opreme, ki je name-
njena 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 upra-
vičeni tudi stroški, povezani z aktivi-
ranjem strojev/opreme v tehnološki 
proces v kolikor transport, montažo 
ali zagon izvede prodajalec, pri kate-
rem so bili stroji/oprema kupljeni.  

 

15. 09. 2021 

SK75 2020 - 2 - SEMENSKI 
KAPITAL - Konvertibilno 
posojilo za zagon 
inovativnih podjetij v 
višini 75.000 EUR 

Mikro in mala podjetja. - vsi stroški, ki so namenjeni 
poslovanju in razvoju podjetja in 
uspešnemu prenosu razvojnih idej 
podjetnih posameznikov in skupin v 
tržno uspešne podjeme. 

75.000,00 € Do 2. 10. 2020 

P7C 2020 COVID - krediti 
za blažitev posledic 
epidemije SARS-CoV-2 na 
gospodarstvo 

Mala in srednja velika podjetja z 
najmanj 5 zaposlenimi. 

- naložbe v opredmetena osnovna 
sredstva (nakup nove opreme),  

- naložbe v neopredmetena osnovna 
sredstva (nakup patentiranih pravic, 
licenc),  

- stroški materiala in trgovskega 
blaga,  

- stroški storitev,  

Od 5.000,00 € do 50.000,00 €. 09. 10. 2020 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=109
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=109
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=109
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=109
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=109
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110
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- stroški dela. 
 

P4D-C19 - Spodbude za 
digitalno transformacijo 
MSP 

Mirko, mala, srednje velika 
podjetja in zadruge. 

- stroški nakupa opredmetenih 
osnovnih sredstev (zgolj nakup nove 
strojne opreme) in stroški nakupa 
neopredmetenih osnovnih sredstev 
(zgolj nakup nove programske 
opreme, ki je namenjena zgolj 
potrebam prijavljene operacije), 

- stroški storitev zunanjih izvajalcev,  
- stroški plač in povračil stroškov v 

zvezi z delom za največ 2 zaposlena, 
ki delata na prijavljeni operaciji, 

- posredni stroški. 

Do 60 % upravičenih stroškov 
(vendar najmanj 30.000,00 € do 
100.000,00 €). 

8. 09. 2020,  
15. 11. 2020 in 
15. 01. 2021 

 

  

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=111
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=111
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=111
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Slovenski regionalno razvojni sklad - http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo  

 
Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Upravičeni stroški Stopnja sofinanciranja Rok-i za 

predložitev vlog 

Javni razpis za 
dodeljevanje 
likvidnostnih posojil na 
problemskih in obmejnih 
problemskih območjih - 
B1 

Mirko, mala, srednje velika 

podjetja in zadruge (registriran 

sedež podjetja ali poslovno 

enoto na problemskem ali 

obmejnem problemskem 

območju. 

 
 

- nakup poslovnih zgradb/drugih 
poslovnih objektov s pripadajočim 
funkcionalnem zemljiščem,  

- gradnja poslovnih zgradb/drugih 
poslovnih prostorov,  

- adaptacija, rekonstrukcija poslovne 
zgradbe,  

- nova oprema, rabljena oprema, novi 
delovni stroji, 

- neopredmetena sredstva, 
- administrativni stroški,  
- stroški materiala,  
- stroški storitev pri ustvarjanju 

proizvodov in opravljanju storitev,  
- stroški transportnih storitev,  
- stroški sejmov, reklam in 

reprezentance,  
- stroški plač in povračil v zvezi z delom, 
- stroški energije, stroški vode, 

komunale, telekomunikacij, stroški 
vzdrževanja,  

- stroški najemnine, 
- stroški bančnih, računovodskih, 

zavarovalnih storitev. 

Do 100 % upravičenih stroškov  
(vendar min. 5.000,00 €, max. 
50.000,00 €) 

9. 10. 2020 

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_podjetništvo_2020b1_likvidnost_končno_20203107.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_podjetništvo_2020b1_likvidnost_končno_20203107.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_podjetništvo_2020b1_likvidnost_končno_20203107.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_podjetništvo_2020b1_likvidnost_končno_20203107.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_podjetništvo_2020b1_likvidnost_končno_20203107.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/jr_podjetništvo_2020b1_likvidnost_končno_20203107.pdf


 

7 
 

Javni razpis za 
dodeljevanje posojil za 
pred-financiranje 
podjetniških projektov - 
PF3 

Mikro, mala, srednja in velika 
podjetja.  

Odobrena, neizplačana EU sredstva Do 80 % 31. 08. 2020,  
21. 09. 2020,  
19. 10. 2020,   
16. 11. 2020 

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_rd_povabilo.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_rd_povabilo.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_rd_povabilo.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_rd_povabilo.pdf
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_rd_povabilo.pdf
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-

tehnologijo/javne-objave/  

 
Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Upravičeni stroški Stopnja sofinanciranja Rok-i za 

predložitev vlog 

Podpora mikro, malim in 
srednje velikim 
podjetjem s področja 
turizma za povečanje 
snovne in energetske 
učinkovitosti 

Mirko, mala, srednje velika 
podjetja in zadruge. 

- energetska obnova objektov in snovna 
učinkovitost, 

- stroški informiranja in komuniciranja, 
- stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

Dinamika sofinanciranja operacije 
bo določena s pogodbo o 
sofinanciranju med ministrstvom in 
upravičencem, v odvisnosti od 
finančnega načrta izvajanja 
operacije in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev 

30. 11. 2020, 
30. 11. 2021 

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-

in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/?tender-type-20442=2  

 

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Upravičeni stroški Stopnja sofinanciranja Rok-i za 
predložitev vlog 

Podpora za naložbe v 

vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti 
 

Nosilec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, samostojni podjetnik, 
gospodarska družba, zavod, za-
druga. 
 

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja: 
- ureditev čistilnih naprav, 
- zmanjšanje izpustov in varčevanje z 

vodo, vključno z uporabo reciklirane 
vode za tehnološke namene, 

Do 50 % upravičenih stroškov. 
Najnižji znesek podpore znaša 
5.000,00 €.   

21. 10. 2020 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/?tender-type-20442=2
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/?tender-type-20442=2
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/
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- ureditev vodnih zbiralnikov in vodohra-
nov za zbiranje meteorne vode, 

- reciklaža in uporaba odpadnih surovin, 
- zmanjševanje količine odpadkov, 
- naložba se nanaša na objekt, ki je vpi-

san v Register nepremične kulturne de-
diščine; 

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podneb-
nih sprememb in prilagajanju nanje: 
- naložbe v učinkovito rabo energije, kot 

so energetska učinkovitost stavb in 
opreme, posodobitev energetsko učin-
kovitih ogrevalnih sistemov in zmanjša-
nje toplotnih izgub objektov z uporabo 
materialov z večjo toplotno izolativnos-
tjo, 

- naložbe v pridobivanje električne in 
toplotne energije iz obnovljivih virov za 
namen prodaje, 

- ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali 
nezahtevnih objektov z večjo uporabo 
lesa, če so nadzemni deli teh objektov 
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih 
konstrukcijskih elementov. 

Upravičeni stroški so določeni v 90. c, 98. 
in 99. členu Uredbe. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926
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Ukrep 4.2: Podpora za 

naložbe v predelavo, 

trženje oziroma razvoj 

kmetijskih proizvodov 

Nosilec kmetije, nosilec dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji, ki ni 
nosilec kmetije, samostojni pod-
jetnik posameznik, zadruga, za-
vod, gospodarska družba. 

 

- 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 posodobi-
tev 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, 

- nakup opreme za posodobitev energet-
sko učinkovitih ogrevalnih sistemov, 
nakup energetsko varčnejše opreme 
ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva 
k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo 
materialov z večjo toplotno izolativnos-
tjo, 

- nakup opreme in naprav, ki povečujejo 
varnost pri delu. 

Od 30 % – 50 % upravičenih 
stroškov.  

26. 10.2020 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/
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Spirit Slovenija, javna agencija - https://www.spiritslovenia.si/razpisi  

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Upravičeni stroški Stopnja sofinanciranja Rok-i za 
predložitev vlog 

Javni razpis za 
sofinanciranje 
individualnih nastopov 
podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini v letih 
2019-2022 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja. 

- najem razstavnega prostora za 
mednarodne sejme v tujini,  

- stroški postavitve in ureditve 
razstavnega prostora,  

- stroški tehničnih priključkov,  
- stroški upravljanja razstavnega 

prostora - - stroški sejemske opreme. 

Višina sofinanciranja se izračuna na 
podlagi standardnega stroška na 
kvadratni meter najetega 
sejemskega prostora, velikosti 
najetega razstavnega prostora. 
Največ do 13.136,76 €. 
 

4. 09. 2020, 
5. 01. 2021, 
14. 05. 2021, 
4. 09. 2021, 
6. 01. 2022 

 

SID banka - https://www.sid.si/  

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Upravičeni stroški Stopnja sofinanciranja Rok-i za 
predložitev vlog 

Neposredno financiranje 

podjetij v času izbruha 

COVID-19 (SDMKV) 

 

Mikro, mala, srednja in velika 
podjetja (pogoj: najmanj 2 
zaposlena). 

- nabavna vrednosti opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev; 

- nabavna vrednosti materiala in 
storitev, drobnega inventarja ter 
trgovskega blaga; 

- stroški 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. 

Kredit v višini od 100.000 € do 7 
milijonov € (na MSP) oziroma do 12 
milijonov € (na veliko podjetje). 

Do porabe 
sredstev 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.sid.si/
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
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Financiranje naložb in 

obratnega kapitala za 

trajnostno rast turizma 

(TURIZEM 1) 

Mala, srednja velika podjetja in 
zadruge. 

Naložba 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. 

Obratni kapital, ki obsega: 
- nabavno vrednost materiala, storitev, 

drobnega inventarja in trgovskega 
blaga; 

- stroške dela, 
- stroške in povračila stroškov v zvezi z 

opravljanjem dela podjetnika.  

Do 85 % celotnih stroškov: 
- od 100.000,00 € do 

20.000.000,00 € za naložbo v 
izgradnjo, obnovo ali nakup in 
obnovo turističnih objektov.  

- za obratni kapital v višini od 
100.000,00 € do 7.000.000,00 € 
na kreditojmalca v primeru 
MSP oziroma do 20.000.000,00 
€ za velike samostojne 
podjetnike, velika podjetja oz. 
zadruge.  

Do porabe 
sredstev 

 

 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1
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Spodbude Zavoda za zaposlovanje - https://www.ess.gov.si/delodajalci  

 

- Zaposli.me 2020: v program lahko podjetje vključi brezposelno osebo starejšo od 50 let, oziroma 

za osebo, ki je dopolnila vsaj 30 let in izpolnjuje kriterije, letno pridobiti od 416,00 do 666,00 € 

mesečne subvencije. Osebo mora podjetje zaposliti vsaj za 12 mesecev, za polni delovni čas. Več o 

pogojih: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020  

 

- Trajno zaposlovanje mladih: podjetje lahko ob zaposlitvi osebe mlajše od 30 let pridobi 

mesečno subvencijo 208,00 € za največ 24 mesecev, skupno torej 4.992,00 €. Več o pogojih: 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020  

 

- Učne delavnice 2020: za zaposlitev osebe vključene v ta program lahko delodajalec prejme 

740,00 € subvencije za polni delovni čas, delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za vsaj pol leta. 

Če se delovno razmerje podaljša ali ohrani še za vsaj pol leta brez prekinitve, je delodajalec 

upravičen do dodatnih 6 mesečnih subvencij, v skupni višini 8.880,00 €. Več o pogojih: 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-

za-zaposlovanje  

 

- Subvencioniranje dela s skrajšanim delovnim časom: trenutno veljavni protikorona ukrepi še 

vedno omogočajo uveljavljanje subvencioniranega dela s skrajšanim delovnim časom. Ukrep pride 

v poštev za podjetja, ki vsaj 10 % zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati vsaj 90 % dela in se 

ga lahko uveljavlja za delavce, ki so zaposleni za polni delovni čas in jim je tako delo odrejeno od 

1. junija do 31. decembra letošnjega leta. Mesečna subvencija se giblje med 112,00 € in 448,00 €.  

 

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska 

 
Vir: 

- https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi 

- http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo 

- https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnolo-

gijo/javne-objave/  

- https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-pre-

hrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/?tender-type-20442=2 
- https://www.spiritslovenia.si/razpisi 

- https://www.sid.si/ 

- https://www.ess.gov.si/delodajalci 
 
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

https://www.ess.gov.si/delodajalci
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/?tender-type-20442=2
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/?tender-type-20442=2
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.sid.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci

