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Aktualni razpisi za MSP, na dan 9. 12. 2020 

Kateri razpisi so MSP-jem na voljo, prikazujemo v spodnjih tabelah. Razpisi so razvrščeni glede na razpisovalca (naziv javnega razpisa je narejen kot aktivna 

povezava na razpis).    

 

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

 

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 

nepovratna sredstva, 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).  

Predmet produkta je semenski kapital 

so-investiranje z zasebnimi investitorji za 

hitro rastoča inovativna podjetja v njiho-

vih začetnih fazah razvoja. 

Upravičeni stroški: 
- vsi stroški, ki so namenjeni 

poslovanju in razvoju podjetja in 
uspešnemu prenosu razvojnih idej 
podjetnih posameznikov in skupin v 
tržno uspešne podjeme. 

Razpisana vrednost: 3.375.000,00 € 

nepovratnih sredstev. 

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

31.12. 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. 

Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje operacij lesnopredelovalnih podjetij, 

ki bodo pri uvedbi novega ali izboljša-

nega izdelka na področju predelave in 

obdelave lesa izkazovale izboljšanje 

Razpisana sredstva: 8.200.000,00 € 

nepovratnih sredstev. 

 
Višina sofinanciranja: najmanj 
50.000,00 € do največ 500.000,00 € v 
dveh letih. 

15. 2. 2021,  
15. 5. 2021 in  
15. 09. 2021 
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snovno-energetske učinkovitosti in večje 

predelovalne zmogljivosti. 

Upravičeni stroški: 

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

- 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.  

 

 
 
SREDSTVA SO NA VOLJO SAMO ŠE ZA 
PODJETJA IZ KOHEZIJSKE REGIJE 
ZAHODNA SLOVENIJA. 

P7-2 2020 - COVID 

mikrokrediti 2020,2021 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja. 

Predmet produkta so mikrokrediti za 
mikro, mala in srednje velika podjetja. 
 
Upravičeni stroški: 
- naložbe v opredmetena osnovna 

sredstva (nakup nove opreme), 

Razpisana sredstva: 56.629.288,80 €  
povratnih sredstev. 
 
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, 

najvišji 25.000 €.  

V letu 2021:  
05. 01.,  
25. 02.,  
08. 04.,  
27. 05.,  
09. 09.,  



 

3 
 

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

- stroški materiala in trgovskega 
blaga, 

- stroški storitev, 
- 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). 

- zaračunan pripadajoči DDV na 
preostale upravičene stroške. 

Med upravičene stroške ne spada nakup 
vozil za cestni prevoz tovora ter stroški 
gradnje, nakupa in obnove poslovnih 
nepremičnin. 
  

 28. 10. in  
07. 12.  
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Slovenski regionalno razvojni sklad - http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo  

 

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 

nepovratna sredstva, 

višina/stopnja sofinanciranja   

Rok-i za 

predložitev vlog 

Javni razpis za 

dodeljevanje posojil za 

pred-financiranje 

podjetniških projektov - 

PF3 

Mikro, mala, srednja in velika 
podjetja.  

Namen razpisa je omogočiti izvedbo 
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 
na območju Republike Slovenije. 
 
Upravičeni stroški: 
- odobrena, neizplačana EU sredstva 

Razpisana vrednost: 1.000.000,00 € 
povratnih sredstev. 
 
Stopnja sofinanciranja: do 80 %. 

14. 12. 2020 

 

 

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 Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 

nepovratna sredstva, 

višina/stopnja sofinanciranja   

Rok-i za 

predložitev vlog 

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. 

Predmet javnega razpisa je podpora za na-
ložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov iz drugega do četr-
tega odstavka 29. člena Uredbe o izvajanju 
ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter po-
dukrepa podpora za naložbe v gozdarske 

Razpisana vrednost: 20.000.000,00 
€ nepovratnih sredstev. 
 
Od 30 % – 50 % upravičenih 
stroškov.  

15.12.2020 
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 tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdarskih proizvodov iz PRP RS za 
obdobje 2014-2020. 
 
Upravičeni stroški:  
- 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 
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k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo 
materialov z večjo toplotno izolativnos-
tjo, 

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

 

Spirit Slovenija, javna agencija - https://www.spiritslovenia.si/razpisi  

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 

nepovratna sredstva, 

višina/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. 

Predmet razpisa je sofinanciranje 
predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev 
na mednarodnih sejmih v tujini v letih 
2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne 
konkurenčnosti MSP. 
 
Upravičeni stroški: 
- najem razstavnega prostora za 

mednarodne sejme v tujini,  
- stroški postavitve in ureditve 

razstavnega prostora,  
- stroški tehničnih priključkov,  
- stroški upravljanja razstavnega 

prostora - - stroški sejemske opreme. 

Razpisana vrednost: 6.400.000,00 
€.  
 
Višina sofinanciranja se izračuna na 
podlagi standardnega stroška na 
kvadratni meter najetega 
sejemskega prostora, velikosti 
najetega razstavnega prostora. 
Največ do 13.136,76 €. 
 

5. 01. 2021, 
14. 05. 2021, 
4. 09. 2021, 
6. 01. 2022 
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SID banka - https://www.sid.si/  

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Upravičeni stroški Višina/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). 

Upravičeni stroški: 
- 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 100.000,00 € do 7 
milijonov € (na MSP) oziroma do 12 
milijonov € (na veliko podjetje). 

Do porabe 
sredstev 

Neposredno financiranje 

podjetij v času izbruha 

COVID-19 (SDMKV – ZO) 

 

Mala, srednja velika podjetja in 
zadruge. 

Upravičeni stroški: 
- nabavne vrednosti opredmetenih 

osnovnih sredstev in/ali neopredmete-
nih sredstev; 

- nabavne vrednosti (stroškov) materiala 
in storitev, drobnega inventarja ter tr-
govskega blaga; 

- stroškov dela; 
- stroškov in povračila stroškov v zvezi z 

opravljanje dela podjetnika (prispevki 
za socialno varnost, povračilo stroškov 

Kredit v višini od 100.000,00 € do 
7.000.000,00 €.  
 
Financiranje do 85% celotnih stro-
škov. 
Ročnost kredita od 1 do 8 let. 
Moratorij na odplačilo glavnice, ki 
je lahko največ ½ ročnosti kredita. 

 

Rok za sklenitev 
kreditne pogodbe 

je 30. 6. 2021. 
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v zvezi s službenimi potovanji, pre-
hrano med delom, prevozom na delo, 
delom na terenu). 

Financiranje naložb v 

gozdno - lesno 

predelovalno verigo (LES 

1) 

Mala, srednja velika podjetja in 
zadruge. 

Upravičeni stroški: 

1. Naložbe v opredmetena osnovna in neo-
predmetena sredstva in sicer za: 

- gradnjo novih obratov za predelavo 
lesa v skladu z najboljšo dostopno teh-
nologijo, 

- tehnološko posodobitev obstoječih 
obratov za predelavo lesa, 

- novo tehnološko opremo za razvoj ali 
proizvodnjo novih lesnih proizvodov, 

- novo tehnološko opremo za nov proces 
proizvodnje lesnih proizvodov, 

- novo tehnloško opremo za proizvodnjo 
lesnih proizvodov in povečanje števila 
zaposlenih, proizvodnje ali dodane vre-
dnosti.  

2. Kritje stroškov, ki so nastali v obdobju 12 
mesecev od oddaje vloge za financiranje in 
obsegajo: 

 Kredit v višini od 100.000,00 € do 
5.000.000,00 €. 

 Financiranje do 85 % celotnih stro-
škov. 

  
 Informativno obrestno mero, ki 

je nižja od tržnih obrestnih mer in 
je odvisna od zneska kredita, roč-
nosti, bonitete ter oblike zavaro-
vanj. 

  
 Dobo kreditiranja od 2 do 20 let. 
  
 Možnost moratorija na odplačilo 

glavnice največ ½ ročnosti kredita, 
vendar ne več kot 6 let. 

  
 Sprejemljive so vse vrste zavarova-

nja. 
  
 Vrednost zavarovanja vpliva le na 

višino obrestne mere in ni ključna 
za pridobitev kredita. 
 

Do porabe 
sredstev 
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- nabavno vrednost materiala, storitev, 
drobnega inventarja in trgovskega 
blaga, 

- stroške dela in povračila v zvezi z de-
lom, 

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

 

 

EKO sklad - https://www.ekosklad.si/gospodarstvo  

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, nepovratna 

sredstva, višina/stopnja sofinanciranja   

Rok-i za 

predložitev vlog 

JAVNI POZIV 82FS-

PO20 -  

Finančne spodbude za 

nove naložbe v 

učinkovito 

rabo energije in 

obnovljive vire energije 

- lokalne skupnosti, razen 
za ukrep M - gradnja 
skoraj nič-energijske 
stavbe, 

- pravne osebe, samostojni 
podjetniki posamezniki in 
druge fizične osebe,  

- pravne osebe javnega 
prava, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, 
razen neposrednih 

Predmet javnega poziva so finančne 

spodbude v obliki nepovratnih sredstev 

in/ali kredita s subvencionirano 

obrestno mero, za ukrepe učinkovite 

rabe energije in rabe obnovljivih virov 

energije na celotnem območju Repu-

blike Slovenije za določene nove nalo-

žbe, in za nekatere nove naložbe na do-

ločenih območjih. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev in 
sredstev za subvencionirano obrestno 
mero: 3.000.000,00 €. 
Višina razpisanih sredstev za kredite: 
5.000.000,00 €. 
 

Višina sofinanciranja:  

- višina nepovratnih sredstev znaša do 20 
%,  

- višina kredita pa do 80 % upravičenih 
stroškov naložbe. 

Razpis je odprt 
do objave 
zaključka javnega 
poziva v 
Uradnem listu 
Republike 
Slovenije 
oziroma do 
dodelitve vseh 
sredstev. 
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uporabnikov državnega 
proračuna. 

Upravičeni stroški: naložba za izvedbo 

enega ali več v nadaljevanju navedenih 

ukrepov, ki še ni bila zaključena ob od-

daji vloge za pridobitev spodbude (v 

nadaljnjem besedilu: vloga) 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, po-

ševne strehe ali stropa proti neogreva-

nemu prostoru/podstrešju,  

D- zamenjava zunanjega stavbnega po-

hištva v stavbi,  

E- vgradnja toplotne črpalke za cen-

tralno ogrevanje stavbe,  

F- vgradnja kurilne naprave na lesno bi-

omaso za centralno ogrevanje stavbe,  

G- zamenjava toplotne postaje ali 

vgradnja toplotne postaje za priklop na 

sistem daljinskega ogrevanja stavbe,  

H- vgradnja solarnega ogrevalnega 

sistema v stavbi,  

 

Višina posameznega kredita je omejena na 
najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000,00 €, 
najvišji znesek kredita 2.000.000,00 €. 
Kredit se odobri v deležu od vrednosti 
upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota 
nepovratnih sredstev in kredita ne presega 
upravičenih stroškov naložbe. 
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I- vgradnja prezračevanja z vračanjem 

toplote odpadnega zraka v stavbi,  

J- vgradnja energijsko učinkovitega 

sistema razsvetljave v stavbi,  

K- optimizacija sistema ogrevanja v 

stavbi, L- vgradnja plinskega kondenza-

cijskega kotla za centralno ogrevanje 

stavbe,  

M- gradnja skoraj nič-energijske 

stavbe, 

N- izkoriščanje odvečne toplote iz pro-

cesov in/ali naprav,  

O- vgradnja energijsko učinkovitih elek-

tromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih 

pretvornikov,  

P- uvedba sistema upravljanja z ener-

gijo,  

R- energetska učinkovitost v tehnolo-

škem procesu,  

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo 

električne energije in toplote 

 

Javni poziv za krediti-

ranje okoljskih na-

ložb 64PO20 

 

- pravne osebe, samostojni 
podjetniki posamezniki,  

- pravne osebe javnega 
prava, ki imajo stvarno 

Predmet javnega poziva so krediti za 
okolj ske naložbe oziroma v projektu 

Višina razpisanih povratnih sredstev je 10 
milijonov €. 
 

Razpis je odprt 
do objave 
zaključka javnega 
poziva v 
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premoženje v svoji lasti, 
razen neposrednih upo-
rabnikov državnega prora-
čuna. 
 

opredeljene faze naložb v naslednje 
ukrepe. 

Upravičeni stroški so stroški v: 
- zmanjšanje emisij toplogrednih pli-

nov,  
- zmanjšanje onesnaževanja zraka 

(razen zmanjšanja emisij toplogre-
dnih plinov),  

- gospodarjenje z odpadki,  
- varstvo voda in učinkovita raba 

vode,  
- odvajanje odpadnih vod ali oskrba 

s pitno vodo in  
- začetne naložbe v okoljske tehno-

logije. 

Višina kredita je omejena na najnižji znesek 
kredita 25.000,00 €, najvišji znesek kredita 2 
milijona €.  
Kredit se odobri v deležu od vrednosti 
priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež 
kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe. 

Uradnem listu 
Republike 
Slovenije 
oziroma do 
dodelitve vseh 
sredstev. 

JAVNI POZIV 80EV-

PO20 za električna vo-

zila 

- lokalne skupnosti,  
- pravne osebe, samostojni 

podjetniki posamezniki in 
druge fizične osebe, 

- pravne osebe javnega 
prava, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, 
razen neposrednih 
uporabnikov državnega 
proračuna. 

Predmet javnega poziva so finančne 

spodbude za naložbe v nakup novih ali 

predelavo okolju prijaznejših vozil za 

cestni promet, ki bodo prvič po proiz-

vodnji ali predelavi registrirana v Repu-

bliki Sloveniji. 

Upravičeni stroški: 

- nakup novega vozila kategorije M1, 

N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 
znaša 2.500.000,00 €.  
 
Višina razpisanih povratnih sredstev za 
kredite znaša 4.000.000,00 €. 
Višina kredita je omejena na najnižji znesek 
kredita 25.000,00 €, najvišji znesek kredita 2 
milijona €.  
Kredit se odobri v deležu od vrednosti 
priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež 
kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe 

Razpis je odprt 
do objave 
zaključka javnega 
poziva v 
Uradnem listu 
Republike 
Slovenije 
oziroma do 
dodelitve vseh 
sredstev. 
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L1e-B na električni pogon brez emi-

sij CO2 na izpustu;  

- predelavo vozila v električno vo-

zilo, tako da bo serijsko vgrajeni 

motor na notranje zgorevanje na-

domeščen s pogonskim elektromo-

torjem, kategorije M1, N1, L7e ali 

L6e. 

 

a) Upravičeni stroški naložbe pri določi-

tvi višine nepovratnih sredstev so do-

datni stroški naložbe, ki so potrebni za 

preseganje veljavnih standardov Unije 

ali zvišanje ravni varstva okolja v odsot-

nosti standardov Unije. Stroški se dolo-

čijo na naslednji način:  

- kadar se stroški naložb v varstvo 

okolja lahko opredelijo v skupnih 

stroških naložb kot ločena naložba, 

se ti stroški, povezani z varstvom 

okolja, štejejo za upravičene stro-

ške;  

- v vseh drugih primerih se stroški 

naložb v varstvo okolja opredelijo s 

primerjavo s podobno, okolju manj 
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prijazno tehnično primerljivo nalo-

žbo, ki bi se verodostojno izvedla 

brez pomoči.  

 

b) Priznani stroški naložbe pri določitvi 

višine kredita so:  

- strošek nakupa novega vozila na 

električni pogon (najem baterije se 

šteje za priznan strošek naložbe);  

- stroški sestavnih delov, potrebnih 

za predelavo vozila na električni 

pogon, in stroški dela predelave. 

JAVNI POZIV 83SUB-

PN20 za pnevmatike 

višjega energijskega 

razreda za tovorna vo-

zila in avtobuse 

Na javnem pozivu lahko 
sodelujejo pravne osebe, 
samostojni podjetniki 
posamezniki in druge fizične 
osebe, ki imajo v času nakupa 
in montaže pnevmatik, ter v 
času oddaje vloge registrirano 
vozilo na ime vlagatelja. 

Predmet javnega poziva so nepovratne 

finančne spodbude/pomoči za okoljske 

naložbe nakupa in montaže energijsko 

učinkovitih pnevmatik A razreda in B 

razreda kategorij C2 in C3. 

 

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 
1.100.000,00 €. 
 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
70 0,00 € za posamezno pnevmatiko, ki je 
nameščena na vozilo.  
 
Največje možno število pnevmatik, ki se 
lahko namestijo na vozilo, znaša za:  
- kategorijo N2, vendar le za vozila 

katerih največja dovoljenja masa 
presega 7,5 t – do 6 pnevmatik,  

- kategorijo N3 – do 12 pnevmatik,  
- kategorijo O3 – do 6 pnevmatik, 
- kategorijo O4 – do 12 pnevmatik,  

Razpis je odprt 
do objave 
zaključka javnega 
poziva v 
Uradnem listu 
Republike 
Slovenije 
oziroma do 
dodelitve vseh 
sredstev. 
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- kategorijo M3 – do 6 pnevmatik. 

JAVNI POZIV 75SUB-

EPPO19 za izvedbo 

energetskega pregleda 

ali za uvedbo sistema 

upravljanja z energijo 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva so nepovratne 

finančne spodbude podjetjem za iz-

vedbo energetskega pregleda stavbe, 

procesov in transporta v tem podjetju 

ali za uvedbo sistema upravljanja z 

energijo. 

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 
500.000,00 €. 
 
Upravičeni stroški so stroški izvedbe 
energetskega pregleda oziroma stroški 
uvedbe sistema upravljanja z energijo ter 
pridobitve certifikata SIST EN ISO 50001. 
Med upravičene stroške pri uvedbi sistema 
upravljanja z energijo spadajo tudi stroški 
uspešno opravljenega usposabljanja za 
notranjega presojevalca sistema in/ali 
skrbnika sistema upravljanja z energijo. 
 
Višina nepovratne finančne pomoči znaša: 
- do 50 % upravičenih stroškov izvedbe 

energetskega pregleda brez DDV, 
- do 50 % upravičenih stroškov izvedbe 

uvajanja sistema za upravljanje z 
energijo brez DDV, vendar ne več kot 
15.000,00 €. 

 

Razpis je odprt 
do objave 
zaključka javnega 
poziva v 
Uradnem listu 
Republike 
Slovenije 
oziroma do 
dodelitve vseh 
sredstev. 

JAVNI POZIV 67SUB-

OBPO19 za naložbe v 

stavbe z več posame-

znimi deli 

Pravne osebe javnega prava, 

ki imajo stvarno premoženje v 

svoji lasti, razen neposrednih 

proračunskih uporabnikov, 

pravne osebe zasebnega 

prava, samostojni podjetniki 

Predmet javnega poziva so nepovratne 

finančne spodbude občanom in nepo-

vratne finančne pomoči/spodbude 

pravnim osebam za nove skupne nalo-

žbe v starejših stavbah. 

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 
6.300.000,00 €. 
 
Višina nepovratne finančne pomoči za 
posamezni ukrep je opredeljena tukaj: 
https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-

Razpis je odprt 
do objave 
zaključka javnega 
poziva v 
Uradnem listu 
Republike 
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posamezniki ki so investitorji 

in:  

- solastniki stavbe s pisnim 

soglasjem solastnikov 

stavbe, kjer bo izveden 

ukrep, ki je predmet jav-

nega poziva; 

- etažni lastniki (ne iz-

ključni) ali solastniki posa-

meznega dela stavbe, kjer 

bo izveden ukrep, ki je 

predmet javnega poziva; 

- imetniki stavbne pravice 

(ne izključni) na nepremič-

nini, kjer bo izveden 

ukrep, ki je predmet jav-

nega poziva;  

- najemniki oziroma lizingo-

jemalci posameznega dela 

stavbe, kjer bo izveden 

ukrep, ki je predmet jav-

nega poziva, s pisnim so-

glasjem lastnika.  

Pravna oseba ni upravičena 

oseba po tem javnem pozivu, 

Upravičen strošek je naložba v: 

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega 

zidu/tal ali zidu proti terenu,  

B - toplotna izolacija ravne strehe, po-

ševne strehe ali stropa proti neogreva-

nemu prostoru/ podstrešju,  

C - toplotna izolacija tal na terenu ali 

tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, 

D - optimizacija sistema ogrevanja,  

E - vgradnja prezračevanja z vračanjem 

toplote odpadnega zraka. 

2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-
OBPO19-javni-poziv.pdf  

Slovenije 
oziroma do 
dodelitve vseh 
sredstev. 
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če je izključni (edini) lastnik 

oziroma izključni etažni lastnik 

starejše stavbe 
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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  

 

 

 


