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Aktualni razpisi za MSP, na dan 10.02.2022 

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 2022 - So-investiranje 
z zasebnimi investitorji 

Mikro in mala podjetja. Predmet razpisa je semenski kapital so-
investiranje z zasebnimi investitorji za hitro 
rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih 
fazah razvoja. 
 
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so 
namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in 
uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih 
posameznikov in skupin v tržno uspešne 
podjeme.  

Višina razpisanih sredstev: 4.300.000,00 €. 
 
Višina investicije za posamezno je od: 
- 100.000 € do 400.000 €, kadar s 

Skladom so-investirajo poslovni 
angeli, podjetja v lasti zasebnih 
angelov ali skladi 
semenskega/tveganega/zasebnega 
kapitala, 

- 200.000 € do 400.000 € kadar s 
Skladom so-investirajo korporacije. 

31.12.2022 oz. do 
porabe sredstev. 

P7 2021 - Mikrokrediti Mikro in mala podjetja. Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, 
mala podjetja. 
 
Upravičeni stroški: 
- naložbe v opredmetena osnovna sredstva 

(nakup nove opreme), 
- naložbe v neopredmetena osnovna 

sredstva (nakup patentiranih pravic, 
licenc), 

Višina razpisanih kreditnih sredstev: 
15.000.000,00 €. 
 
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 €, 
najvišji 25.000,00 €. 
 
Kredit lahko krije do 100% vrednosti 
upravičenih stroškov projekta. 
 

01.03.2022 do 
14.00 ure. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=144
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=144
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=142
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- stroški materiala in trgovskega blaga, 
- stroški storitev, 
- stroški dela, 
- zaračunan pripadajoči DDV na preostale 

upravičene stroške. 

 

P7C-2 2021 COVID - Krediti 
za blažitev posledic 
epidemije COVID 19 na 
gospodarstvo 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet produkta je zagotoviti hitro in ugodno 
financiranje za omilitev posledic epidemije 
nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo. 
 
 
 
Upravičeni stroški: 
- naložbe v opredmetena osnovna sredstva 

(nakup nove opreme), 
- naložbe v neopredmetena osnovna 

sredstva (nakup patentiranih pravic, 
licenc), 

- stroški materiala in trgovskega blaga, 
- stroški storitev, 
- stroški dela,  
- zaračunan pripadajoči DDV na preostale 

upravičene stroške. 

Višina razpisanih kreditni sredstev: 
1.800.000 €. 
 
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, 
najvišji znesek kredita znaša 50.000 €. 
Kredit lahko krije do 100% vrednosti 
upravičenih stroškov projekta. 

- 25.02.2022 do 
14.00 ure, 

- 25.03.2022 do 
14.00 ure. 

REVAV-1-Vavčer za 
pridobitev certifikatov 

 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov 
oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za 
sisteme vodenja, proizvode, procesov in 
storitev ter validacije okoljske izjave 
pridobljenih na podlagi 
mednarodnih/evropskih/enakovrednih 
slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023 1.207.795,46 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 

stroškov. 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=143
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=143
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=143
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=143
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=138
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=138
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in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, 
FSC, PEFC, COSMOS). 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški priprave na certificiranje (stroški 

zunanjega izvajalca).  
- stroški nakupa standarda.  
- stroški pridobivanja certifikata oz. 

vzdrževanja/obnovitev certifikatov za 
sisteme vodenja, proizvodov, procesov, 
storitev ter validacije okoljske izjave 
pridobljenih na podlagi 
mednarodnih/evropskih/enakovrednih 
slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, 
IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, 
IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). 
Sofinanciranje upravičenih stroškov 
pridobitve oz. vzdrževanja certifikata je 
upravičeno le za certifikate prvič 
pridobljene po 1. 1. 2021. 

 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 

€. 

REVAV-2 - Vavčer za 
patente, modele, znamke 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov: priprave patentne 
prijave, prijave modela, znamke,  prijave in/ali 
vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, 
prevoda prijave. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški priprave dokumentacije za prijavo 

in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino 
patenta, modela, znamke, kar vključuje 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 600.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 500,00 €. 

Maksimalna višina subvencije:  

- 5.000,00 € - brez vključenega 

popolnega preizkusa,  

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
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strošek zastopnika za pripravo 
dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji 
do registracije intelektualne lastnine;  

- stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali 
širjenja v tujino za patent, model, znamko 
pri UIL, tujih patentnih uradih ali 
evropskem patentnem uradu. Vključuje 
strošek uradne pristojbine za prijavo, 
registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus 
(preveritev, če je izum nov, na inventivni 
ravni in industrijsko uporabljiv); 

stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v 
tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki 
je predmet vloge in za katero se bodo 
uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem 
pozivu. 

- 9.999,99 € - z vključenimi popolnim 

preizkusom. 

REVAV-4 - Vavčer za 
udeležbe na mednarodnih 
forumih 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov aktivne udeležbe na 
mednarodnih forumih.  
 
Upravičeni stroški: 
- stroški aktivne udeležbe prijavitelja na 

mednarodni forum - to so stroški 
kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, 
javnega nastopa, predstavitve, 
razstavnega prostora in morebitni drugi, 
stroški po ponudbi oz. ceniku 
organizatorja mednarodnega foruma;  

- stroški prevoza do lokacije mednarodnega 
foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 700.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 300,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 6.000,00 

€. 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
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avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega 
prevoza);  

- stroški nočitev – upravičeni so samo 
stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; 
uveljavljajo se lahko nočitve v času 
trajanja dogodka in največ dodatno dve 
nočitvi – prihod dan pred dogodkom in 
odhod dan po zaključku dogodka. 

 

REVAV-5 - Vavčer za 
udeležbo v gospodarskih 
delegacijah v tujino 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov udeležbe izhodnih 
gospodarskih delegacij (vključno z B2B). 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški kotizacije na gospodarskih 

delegacijah v tujini (za EXPO Dubaj se 
upošteva vstopnica),  

- stroški prevoza – so stroški letala in/ali 
vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega 
cestnega prevoza)  

- stroški nočitev – upravičeni so samo 
stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; 
uveljavljajo se lahko nočitve v času 
trajanja delegacije/dogodka B2B in največ 
dodatno dve nočitvi – prihod dan pred 
dogodkom in odhod dan po zaključku 
dogodka;  

- stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se 
lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v 
času trajanja delegacije in v kolikor niso 
vključeni že v stroške navedene v prvi 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 500.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 300,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 

€. 

 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
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alineji tega odstavka (stroški udeležbe 
prijavitelja na gospodarskih delegacijah v 
tujino). 

 

 
REVAV-7 - Vavčer za dvig 
digitalnih kompetenc 

Socialna podjetja s sedežem v 
RS, ki so se preoblikovala po 
Zakonu o socialnem podjetništvu 
in opravljajo gospodarske 
dejavnosti. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov usposabljanja za dvig 
digitalnih kompetenc. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški usposabljanj (stroški zunanjega 

izvajalca) 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 1.300.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 600,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 

€. Pri tem je potrebno upoštevati, da je 

mogoče za enega zaposlenega uveljavljati 

največ 600,00 € subvencije. 

 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

REVAV-10 - Vavčer za 
kibernetsko varnost 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov za sistemski varnostni 
pregled in/ali vdorni (penetracijski) test. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški izvedbe sistemskega varnostnega 

pregleda, vključno z izdelavo varnostnega 
poročila in tehničnega poročila s 
priporočili za odpravljanje napak;  

- stroški izdelave vdornega 
(penetracijskega) testa, vključno z izdelavo 
tehničnega poročila s primeri in 
tehničnega poročila o odpravljenih 
napakah.  

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 650.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 € 

Maksimalna višina subvencije za str. 

izvedbe sist. varnostnega pregleda je  

5.000,00 €, za stroške izdelave vdornega 

testa pa 9.999,99 € . 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135
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REVAV-11 - Vavčer za 
statusno preoblikovanje 
družb 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe 
aktivnosti statusnega preoblikovanja. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški zunanjega izvajalca za svetovanje 

glede statusnega preoblikovanja,  
- notarski stroški,  
- stroški revizijske družbe ali samostojnega 

revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja 
revidiranje, dovoljenje za opravljanje 
revidiranja.  

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 200.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 

€. 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

REVAV 12 - Vavčer za 
uvajanje poslovne 
odličnosti po modelu EFQM 
v mala in srednje velika 
podjetja 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov uvajanja poslovne 
odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in 
srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne 
storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter 
sodelovanje na EFQM globalni nagradi. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški svetovalne podpore  

in/ali  
- stroški udeležbe na EFQM certificiranih 

usposabljanjih za zaposlene v podjetju, ki 
bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod 
točko 10.1 ali 10.3 javnega poziva  
in/ali  

- strošek pristojbine za EFQM globalno 
nagrado (ang. EFQM Global Award).  

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 100.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 300,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 

€. 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
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REVAV 13 - Vavčer za 
prenos lastništva 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na 
pripravo poslovnega subjekta na prenos 
lastništva, neposredno izvedbo prenosa 
lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov 
poslovnih subjektov. 
 
Upravičeni stroški: 
- 1. sklop: Stroški aktivnosti vezani na 

pripravo prijavitelja na prenos lastništva,  
- 2. sklop: Stroški aktivnosti vezani na 

izvedbo prenosa lastništva,  
- 3. sklop: Stroški aktivnosti vezani na dvig 

kompetenc prevzemnika družinskega 
podjetja.  

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 300.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije za posamezni 

sklop aktivnosti je 500,00 €, maksimalna 

višina subvencije za posamezni sklop 

aktivnosti pa 3.000,00 € oz. za vse tri 

aktivnosti skupaj največ 9.000,00 €. 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

REVAV 14 - Vavčer za 
prototipiranje 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo 
fizičnega ali digitalnega prototipa. 
 
Upravičeni stroški: 
- storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo 

fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, 
načrt, programiranje, izdelava, testiranje).  

 
Za sofinanciranje upravičenih stroškov je 
dovoljeno uveljavljati največ dva računa 
zunanjih izvajalcev.  
 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 400.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 500,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 

€.  

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132
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REVAV 15 – Vavčer za 
celostno vrednotenje 
okoljskih vplivov (LCA) 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov zunanjega 
strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize« 
ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v 
skladu s Priročnikom ILCD. 
 
Upravičeni stroški: 
- strošek zunanjega izvajalca za izvedbo LCA 

analize. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 409.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 3.000,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 

€. 

 

Do 31.03.2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

 

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

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 
nepovratna sredstva, višina/stopnja 
sofinanciranja   

Rok-i za 
predložitev vlog 

4.2 Podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvo-
dov za leto 2021 

Nosilec kmetije, nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec 
kmetije, samostojni podjetnik po-
sameznik, zadruga, zavod ali gospo-
darska družba. 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški ureditve objektov 
- stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje 

opreme, strojev in naprav za trženje ali 
predelavo, vključno z laboratorijsko 
tehnologijo in IKT; 

- prispevek v naravi v skladu z 69. členom 
Uredbe 1303/2013/EU  

- splošni stroški; 

Višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša 21.200.000,00 €, ki se 
razdelijo po naslednjih sklopih:  
- 1.000.000,00 € za naložbe 

nosilcev majhnih kmetij (sklop A) 
- 6.000.000,00 € za naložbe 

nosilcev kmetij in nosilcev 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
ki niso nosilci kmetije (sklop B) 
ter 

- 14.200.000,00 € za naložbe 
samostojnih podjetnikov 

1. junij 2022, do 
14.00 ure 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
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- stroški nakupa tovornih vozil z opremo, za 
namen dostave in ohranjanja kvalitete 
kmetijskih proizvodov. 

posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C). 

 
Od 30 % – 50 % upravičenih stroškov. 
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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 Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 
nepovratna sredstva, višina/stopnja 
sofinanciranja   

Rok-i za 
predložitev vlog 

Javni razpis za vlaganja v 
kakovostno in trajnostno 
preoblikovanje slovenskega 
turizma za krepitev njegove 
odpornosti 

Mikro, mala, srednje velika in velika 
podjetja ali zadruge (datum 
registracije najkasneje 31.12.2020). 
  
Na SKLOP A se lahko prijavijo 
(poleg zgoraj navedenih) tudi 
lokalne skupnosti (občine) ali drugi 
javni subjekti (npr.: javni zavodi…), 
ki so upravljalci večjih slovenskih 
smučišč, kot izhaja iz evidence 
Ministrstva za infrastrukturo, ki je 
vzpostavljena na podlagi Zakona o 
varnosti na smučiščih (Uradni list 
RS, št. 44/16). 
 
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 

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  nastanitvenih 
kapacitet višje kakovosti, in sicer: 
 
- hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki 

bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15  
nastanitvenih enot (sob/apartmajev)  
kategorije vsaj 3*, 

- kampov in glampingov  kategorije vsaj 4*. 
 
Prijavitelj lahko odda vlogo za SKLOP A in/ali 
SKLOP B. V kolikor želi prijavitelj kandidirati na 
oba sklopa, odda dve ločeni vlogi. 
 
Upravičeni stroški: 

Višina razpisanih sredstev: 
48.823.529,41 €: 
- za sklop A: 30.000.000,00 € in 
- za sklop B: 18.823.529,41 €. 
 
Načrtovana vrednost investicije 
(upravičeni in neupravičeni stroški) 
brez DDV mora znašati najmanj: 
- SKLOP A: najmanj 2 mio €, 
- SKLOP B: najmanj 500.000 €. 
 
SKLOP A: 
Intenzivnost pomoči je določena: 
dovoljena intenzivnosti pomoči temelji 
na pravilih iz sheme državne pomoči 
po 55. členu GBER, pri čemer: 
- znesek pomoči za naložbe v 

športno in večnamensko 
rekreacijsko infrastrukturo ne 
presega razlike med upravičenimi 
stroški in poslovnim dobičkom 
naložbe. Poslovni dobiček se 
predhodno odšteje od upravičenih 
stroškov na podlagi realnih 
napovedi ali prek mehanizma za 
vračilo sredstev; 

28.02.2022 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/
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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 

SKLOP A: sofinancirajo se 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: 
a) Stroški gradnje žičniške, spremljajoče 

žičniške infrastrukture in druge 
infrastrukture v prestrukturiranje ponudbe 
gorskih središč v celoletna gorska središča 
za aktivni oddih (str. pripravljalnih del z 
izjemo nakupa zemljišč, GOI dela, 
postavitve, dobave in montaže, 

b) Investicije v opremo in druga opredmetena 
osnovna sredstva (inv. v žičniško 
infrastrukturo, v spremljajočo žičniško 
infrastrukturo in drugo infrastrukturo v 
prestrukturiranje ponudbe gorskih središč 
v celoletna gorska središča za aktivni oddih,  

c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev 
(nakup nematerialnega premoženja, 
pridobitev patentov, nakup licenčne 
programske opreme ali pridobitev drugih 
neopredmetenih osnovnih sredstev, 
povezanih s preoblikovanjem v celoletno 
gorsko središče za aktivni oddih). 

 
SKLOP B: sofinancirajo se stroški za naložbe, 
vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo 
namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so 

- ter hkrati sofinanciranje znaša do 
največ 80% upravičenih stroškov 
ob dodatni zahtevi, da je zgornja 
meja sofinanciranja do največ 
8.000.000,00 €. 

SKLOP B: 
Intenzivnost pomoči je za pomoč za 
naložbe MSP določena:  
- do 20 % upravičenih stroškov v 

primeru mikro in malih podjetij in 
- do 10 % upravičenih stroškov v 

primeru srednje velikih podjetij. 
 
Najvišja višina pomoči v okviru tega 
razpisa za SKLOP B znaša 2.000.000,00 
€. 
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stroški naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva in sicer:  
a) Stroški gradnje in pripadajoče 

infrastrukture (str. pripravljalnih del z 
izjemo nakupa zemljišč, GOI dela in fino-
zaključnih del, postavitve, dobave in 
montaže,  

b) Investicije v opremo in druga opredmetena 
osnovna sredstva (stroji in oprema v 
objektu in neposredni okolici (pripadajoč 
vrt ali terasa itd.)), 

c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev 
(nakup nematerialnega premoženja, 
pridobitev patentov, nakup licenčne 
programske opreme ali pridobitev drugih 
neopredmetenih osnovnih sredstev). 

 
DDV,  nakup rabljene in strošek za pripravo vlog 
na razpis ter strošek za pripravo zahtevkov za 
sofinanciranje, ni upravičen strošek. 

 

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 poziv "Varovanje ino-
vacijskega potenciala" 
 

Mikro, mala, srednje in velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet javnega poziva je zagotavljanje 
obratnega kapitala - dodelitev spodbud za 
sofinanciranje upravičenih stroškov dela 
raziskovalca ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi 

Višina razpisanih sredstev: 
7.000.000,00 €. 
 

31.05.2022 do 13. 
ure 
 
 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.spiritslovenia.si/razpis/376
https://www.spiritslovenia.si/razpis/376
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na javni poziv, na raziskovalno razvojni in 
inovacijski dejavnosti prijavitelja.  
 
Upravičeni stroški: 
- stroški plače in prispevkov prijavitelja za 

zaposlenega raziskovalca. 

Najvišja višina subvencije na 
projekt je 9.991,90 €. 

Javni razpis »Krepitev trže-
nja blagovnih znamk na tu-
jih trgih prek showroomov« 

 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov krepitve trženja blagovnih 
znamk preko showroomov na tujih trgih. 

Upravičeni stroški: 
Sklop 1: stroški najema razstavnega pro-
stora,  stroški postavitve in ureditve razstav-
nega prostora, stroški tehničnih priključkov, 
stroški izdelave koncepta predstavitve  in stro-
ški opreme 
 
Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot 
so: marketinške aktivnosti, namenjene promo-
ciji 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 upravi-
čenca; 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 
4.700.000,00 €. 
 
Dodeljena sredstva za sofinanciranje 
posamezne operacije ne morejo biti 
nižja od 30.000,00 € in ne višja od 
100.000,00 €. 
 
Samo za vzhodno Slovenijo. 

3. 05. 2022 
 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
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- certifikacije 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, vredno-
tenj, strokovnih mnenj, poročil, informira-
nja in komuniciranja - v povezavi z bla-
govno znamko upravičenca. 

 

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 

Financiranje naložb v 

gozdno - lesno 

predelovalno verigo (LES 1) 

Mala, srednja velika podjetja in 
zadruge. 

Upravičeni stroški: 

1. Naložbe v opredmetena osnovna in neopred-
metena sredstva in sicer za: 
- gradnjo novih obratov za predelavo lesa v 

skladu z najboljšo dostopno tehnologijo, 

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

• Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

•  

• Informativno obrestno mero, ki je nižja 
od tržnih obrestnih mer in je odvisna 

Do porabe sredstev 

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
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1
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- tehnološko posodobitev obstoječih obra-
tov za predelavo lesa, 

- novo tehnološko opremo za razvoj ali pro-
izvodnjo novih lesnih proizvodov, 

- novo tehnološko opremo za nov proces 
proizvodnje lesnih proizvodov, 

- novo tehnloško opremo za proizvodnjo 
lesnih proizvodov in povečanje števila za-
poslenih, proizvodnje ali dodane vredno-
sti.  

2. Kritje stroškov, ki so nastali v obdobju 12 me-
secev od oddaje vloge za financiranje in obse-
gajo: 
- nabavno vrednost materiala, storitev, 

drobnega inventarja in trgovskega blaga, 

- stroške dela in povračila v zvezi z delom, 
- 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 te-
renu).  

od zneska kredita, ročnosti, bonitete 
ter oblike zavarovanj. 

•  

• Dobo kreditiranja od 2 do 20 let. 

•  

• Možnost moratorija na odplačilo glav-
nice največ ½ ročnosti kredita, vendar 
ne več kot 6 let. 

•  

• Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 

•  

• Vrednost zavarovanja vpliva le na 
višino obrestne mere in ni ključna za 
pridobitev kredita. 
 

 

Ministrstvo za infrastrukturo - https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/  

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 sofinanci-
ranje operacij gradnje 

Gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki in zadruge. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev 
nepovratnih sredstev za sofinanciranje 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 
9.000.000,00 €. 

25. 02. 2022 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021/
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novih manjših proizvo-
dnih naprav za proizvod-
njo električne energije z 
izrabo sončne energije 
(JR SE OVE 2021) 
 

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. 
 
Upravičeni stroški: 
1. nakup in vgradnja naprav za proizvod-

njo električne energije z izrabo sončne 
energije do 10 MW, 

2. nakup in vgradnja opreme, ki je nepo-
sredno povezana s pridobivanjem elek-
trične energije z izrabo sončne ener-
gije, hranilnikov energije z močjo, ki je 
enaka ali manjša od moči vgrajenih na-
prav za proizvodnjo električne energije 
z izrabo sončne energije, in priključitev 
na elektroenergetsko omrežje, 

3. stroški storitev strokovnega nadzora 
gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih 
stroškov operacije, 

4. priprava in izvedba obrtniških in insta-
lacijskih del,  

5. strokovni nadzor v vrednosti 3 % od 
upravičenih stroškov operacije. 

 
 
Skupna višina finančne spodbude za izvedbo 
posameznega projekta znaša največ 20 % 
upravičenih stroškov operacije, vendar ne 
več kot 200 € na 1 kW instalirane nazivne 
moči naprave za proizvodnjo električne 
energije z izrabo sončne energije. 

 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021/
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Slovenski regionalno razvojni sklad - https://www.srrs.si/status-razpisa/odprto/  

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 
nepovratna sredstva, višina/stopnja 
sofinanciranja   

Rok-i za 
predložitev vlog 

Javni razpis – posojila za 
investicijske projekte v 
gospodarstvu – B1 

Mikro, mala, srednja in velika 
podjetja ter zadruge. 

Predmet razpisa je dodeljevanje posojil v 
gospodarstvu na območju Republike Slovenije. 
 
Upravičeni stroški: 
- nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih 

prostorov s pripadajočim funkcionalnim 
zemljiščem, 

- gradnja, adaptacija in rekonstrukcija 
poslovnih zgradb/drugih poslovnih 
prostorov, 

- nova oprema in delovni stroji, 
- rabljena oprema in delovni stroji, ki niso 

starejši od 1. 1. 2018, 
- neopredmetena sredstva. 

Višina razpisanih povratnih sredstev: 
6.727.985,00 €. 
 
Najnižja zaprošena vrednost sredstev 
je 100.000,00 €, najvišja vrednost 
zaprošenih sredstev pa 1.500.000,00 €. 

28. 3. 2022 oziroma 
do porabe sredstev 

 

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 

94SUB-PN21 Nepovratne 
finančne spodbude za 
pnevmatike višjega 
energijskega razreda pri 
tovornih vozilih in 
avtobusih 

Pravne osebe, samostojni podjetniki 
posamezniki in druge fizične 
Osebe, ki imajo registrirano eno izmed 
dejavnosti: 
- cestni tovorni promet, 

Predmet javnega poziva so nepovratne 
finančne spodbude/pomoči za okoljske 
naložbe nakupa in montaže energijsko 
učinkovitih in varnih pnevmatik 
na lestvici energijskega razreda A in B, 
kategorij C2 in C3. 

Višina razpisanih nepovratni sredstev je 
4.000.000,00 €. 
 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
100,00 € za posamezno pnevmatiko, ki je 
nameščena 

Razpis je odprt do 
objave zaključka 
javnega poziva v 
Uradnem listu 
Republike 
Slovenije oziroma 

https://www.srrs.si/status-razpisa/odprto/
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021209.pdf#page=25
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021209.pdf#page=25
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021209.pdf#page=25
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-94sub-pn21-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-94sub-pn21-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-94sub-pn21-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-94sub-pn21-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-94sub-pn21-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-94sub-pn21-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih
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- mestni in primestni kopenski 
potniški promet, 

- medkrajevni in drug cestni 
potniški promet. 

Upravičeni stroški: 
- nakup pnevmatik. 
Za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude je potrebno, da je bila za 
pnevmatike, ki so prvič dane v 
promet v Republiki Sloveniji, okoljska 
dajatev obračunana. 

na vozilo. do dodelitve vseh 
sredstev. 

91FS-sNESPO21 Finančne 
spodbude gospodarstvu 
za skoraj ničenergijske 
stavbe 

- pravne osebe, samostojni podjet-
niki posamezniki in druge fizične 
osebe, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti,  

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

 

Predmet javnega poziva so finančne 
spodbude gospodarstvu v obliki 
nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene 
po pravilu »de minimis« pomoči, za nove 
naložbe v gradnjo 
skoraj ničenergijskih stavb na območju 
Republike Slovenije. 
 
Upravičeni stroški: 
- nakup in vgradnja oken in vrat v 

toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči 
sistemi zunanjega senčenja; 

-  nakup in vgradnja sistemov toplotne 
zaščite celotnega toplotnega ovoja 
stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih 
zidov in strehe, itd.) ter sistemi 
tesnjenja obodnih konstrukcij; 

₋ nakup in vgradnja centralnega sistema 
prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka; 

₋ nakup in vgradnja sistemov za 
ogrevanje, hlajenje, priprave tople 
sanitarne vode ter naprav za generacijo 
toplote in hladu; 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je 
2.720.000,00 €. 
 
Višina razpisanih kreditnih sredstev je 
3.000.000,00 €. 
 
Višina nepovratne spodbude lahko znaša 
največ do 30 % upravičenih stroškov 
naložbe. 
 
Višina posameznega kredita je omejena na 
najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000,00 €, 
in najvišji znesek kredita, ki znaša največ 
2.000.000,00 €.  
 

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

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-nienergijske-stavbe
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-nienergijske-stavbe
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-nienergijske-stavbe
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-nienergijske-stavbe
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₋ izvedba meritve zrakotesnosti stavbe; 
 

in ostali stroški, povezani z izvajanjem 
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki 
so smiselno povezani 
z izvedbo naložbe. 

92FS-PO21 Finančne 
spodbude za nove 
naložbe v učinkovito 
rabo energije in 
obnovljive vire energije 
za gospodarstvo 

₋ pravne osebe, samostojni 
podjetniki posamezniki in druge 
fizične osebe, ki opravljajo 
registrirane dejavnosti, razen 
njihovih podružnic v tujini, 

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

 
 

Predmet javnega poziva so finančne 
spodbude za gospodarstvo v obliki 
nepovratnih sredstev in/ali kredita. 
 
Upravičeni stroški: 
A- toplotna izolacija fasade, zunanjega 
zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, 
B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad 
neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, 
C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne 
strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru/podstrešju, 
D- zamenjava zunanjega stavbnega 
pohištva v stavbi, 
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stavbe, 
F- vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja 
toplotne postaje za priklop na sistem 
daljinskega ogrevanja stavbe, 
H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 
v stavbi, 
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stavbi, 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je 
5.000.000,00 €. 
 
Višina razpisanih kreditnih sredstev je 
2.000.000,00 €. 
 
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, 
višina kredita pa do 80 % upravičenih 
stroškov naložbe.  
 
Višina posameznega kredita je omejena na 
najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 €, in 
najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 € 

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

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-92fs-po21-finanne-spodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
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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 

93SUB-SO21 Nepovratne 
finančne 
sodbude/pomoči za 
naprave za samooskrbo z 
električno energijo 

₋ lastnik ali solastnik zemljišča, na 
katerem stoji stavba, ki bo  
samooskrbovana s proizvedeno 
električno energijo, 

₋ etažni lastnik ali solastnik 
zemljišča, na katerem stoji 
posamezni del stavbe, ki bo 
samooskrbovan s proizvedeno 
električno energijo,  

₋ družinski član lastnika ali 
solastnika zemljišča, na katerem 
stoji stavba ali posamezni del 
stavbe, ki bo samooskrbovan s 
proizvedeno električno energijo, 

₋ pravne osebe in samostojni 
podjetniki 

Predmet javnega poziva so nepovratne 
finančne spodbude/pomoči za nove 
naložbe nakupa in vgradnje naprav za 
individualno in skupnostno samooskrbo 
gospodinjskih odjemalcev ali malih 
poslovnih odjemalcev z električno energijo, 
ki električno energijo proizvajajo z izrabo 
sončne energije. 
 
Upravičeni stroški: 
- nakupa naprave za samooskrbo z 

električno energijo; 
- montaže naprave za samooskrbo z 

električno energijo ter zagona sistema; 
- pripadajočih električnih inštalacij in 

opreme. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je 
3.000.000,00 €. 
 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
180,00 € za 1 kVA inštalirane nazivne 
električne moči 
naprave za samooskrbo z električno 
energijo, in sicer za največ 80 % vsote 
priključnih moči odjemnih 
mest. 

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

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-93sub-so21-nepovratne-finanne-spodbude-pomoi-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektrino-energijo-2
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-93sub-so21-nepovratne-finanne-spodbude-pomoi-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektrino-energijo-2
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-93sub-so21-nepovratne-finanne-spodbude-pomoi-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektrino-energijo-2
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-93sub-so21-nepovratne-finanne-spodbude-pomoi-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektrino-energijo-2
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-93sub-so21-nepovratne-finanne-spodbude-pomoi-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektrino-energijo-2
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Javni poziv za 
kreditiranje okoljskih 
naložb 66P21 

- pravne osebe, samostojni podjet-
niki posamezniki in druge fizične 
osebe, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti,  

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

Predmet javnega poziva so krediti Eko 
sklada za okoljske naložbe.  
 
Upravičeni stroški: vsi stroški v zvezi z iz-
vedbo naložbe, razen stroškov nakupa zem-
ljišč. Priznani stroški obsegajo stroške na-
bave in namestitve opreme, strojev in na-
prav, stroške prenosa tehnologij z nakupom 
patentov, licenc, know-howa ali nepatenti-
ranega tehničnega znanja, stroške projekti-
ranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovo-
ljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno 
in v celoti ali v natančno določljivem deležu 
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve 
kredita. 

Višina razpisani sredstev je 10.000.000,00 €. 
 
Višina posameznega kredita je omejena na 
najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 €, in 
najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona €. 
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. 

JAVNI POZIV 75SUB-
EPPO19 za izvedbo ener-
getskega pregleda ali za 
uvedbo sistema upravlja-
nja z energijo 

Mikro, mala in srednje velika podjetja 
ter zadruge. 

Predmet javnega poziva so nepovratne fi-

nančne spodbude podjetjem za izvedbo 

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, 

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

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-za-kreditiranje-okoljskih-nalob-66po21
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-za-kreditiranje-okoljskih-nalob-66po21
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-za-kreditiranje-okoljskih-nalob-66po21
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-75sub-eppo19
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-75sub-eppo19
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-75sub-eppo19
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-75sub-eppo19
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/nepovratna-sredstva-75sub-eppo19
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- do 50 % upravičenih stroškov izvedbe 
uvajanja sistema za upravljanje z 
energijo brez DDV, vendar ne več kot 
15.000,00 €. 

 

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 uporabni-

kov, pravne osebe zasebnega prava, 

samostojni podjetniki posamezniki ki 

so investitorji in:  

- solastniki stavbe s pisnim soglas-

jem solastnikov stavbe, kjer bo iz-

veden ukrep, ki je predmet jav-

nega poziva; 

- etažni lastniki (ne izključni) ali so-

lastniki posameznega dela stavbe, 

kjer bo izveden ukrep, ki je pred-

met javnega poziva; 

- imetniki stavbne pravice (ne iz-

ključni) na nepremičnini, kjer bo 

izveden ukrep, ki je predmet jav-

nega poziva;  

- najemniki oziroma lizingojemalci 

posameznega dela stavbe, kjer bo 

izveden ukrep, ki je predmet jav-

nega poziva, s pisnim soglasjem 

lastnika.  

Predmet javnega poziva so nepovratne fi-

nančne spodbude občanom in nepovratne 

finančne pomoči/spodbude pravnim ose-

bam za nove skupne naložbe v starejših 

stavbah. 

Upravičen strošek je naložba v: 

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega 

zidu/tal ali zidu proti terenu,  

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne 

strehe ali stropa proti neogrevanemu pro-

storu/ podstrešju,  

C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad 

neogrevanim prostorom/kletjo, D - optimi-

zacija sistema ogrevanja,  

E - vgradnja prezračevanja z vračanjem 

toplote odpadnega zraka. 

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 
8.800.000,00 €. 
 
Višina nepovratne finančne pomoči za 
posamezni ukrep je opredeljena tukaj: 
https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-
2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-
OBPO19-javni-poziv.pdf  

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

https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-OBPO19-javni-poziv.pdf
https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-OBPO19-javni-poziv.pdf
https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-OBPO19-javni-poziv.pdf
https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-OBPO19-javni-poziv.pdf
https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-OBPO19-javni-poziv.pdf
https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-OBPO19-javni-poziv.pdf
https://www.ekosklad.si/uploads/c8df8369-2a4d-46e8-ab39-5470f568b2e7/67SUB-OBPO19-javni-poziv.pdf
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Pravna oseba ni upravičena oseba po 

tem javnem pozivu, če je izključni 

(edini) lastnik oziroma izključni etažni 

lastnik starejše stavbe 

 

 

 

Občina Rogaška Slatina - https://www.rogaska-slatina.si/si/ 

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 
nepovratna sredstva, višina/stopnja 
sofinanciranja   

Rok-i za 
predložitev vlog 

Razpis za dodelitev 
finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za 
pospeševanje zaposlovanja 
v Občini Rogaška Slatina za 
leto 2022 

- majhne družbe in samostojni 
podjetniki posamezniki s sede-
žem dejavnosti v občini Roga-
ška Slatina, 

- fizične osebe, kadar gre za na-
mene samozaposlovanja, pod 
pogojem, da imajo stalno pre-
bivališče v občini Rogaška Sla-
tina in so državljani Republike 
Slovenije. 

 

Predmet razpisa je dodelitev finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za 
pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška 
Slatina za leto 2022. 
 
Upravičeni stroški: 

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se na-

menijo kot nepovratna finančna pomoč (sub-

vencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve 

in predstavljajo upravičene stroške za: 
- samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu 

za zaposlovanje RS - Urad za delo Šmarje 
pri Jelšah prijavljena kot brezposelna 
oseba vsaj dva (2) meseca pred zaposli-
tvijo in ima sedež dejavnosti v občini Ro-
gaška Slatina, 

Skupna višina nepovratnih sredstev 
znaša 25.500,00 €. 
 

Upravičenci lahko pridobijo 1.700,00 € 

za vsako novo zaposleno osebo za ne-

določen čas. 

Enemu upravičencu (delodajalcu) se v 

tekočem letu lahko dodeli subvencija za 

največ dve (2) novi zaposlitvi. Pri dode-

ljevanju subvencij se upošteva pravilo 

»de minimis«. 
 
 

Do 31.10.2022 oz. 
do porabe sredstev. 

https://www.rogaska-slatina.si/si/
https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/12817-javni-razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogaska-slatina-za-leto-2022
https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/12817-javni-razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogaska-slatina-za-leto-2022
https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/12817-javni-razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogaska-slatina-za-leto-2022
https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/12817-javni-razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogaska-slatina-za-leto-2022
https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/12817-javni-razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogaska-slatina-za-leto-2022
https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/12817-javni-razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogaska-slatina-za-leto-2022
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- zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je 
bila na Zavodu za zaposlovanje RS - Urad 
za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot 
brezposelna oseba vsaj dva (2) meseca 
pred zaposlitvijo, ima stalno prebivališče v 
občini Rogaška Slatina in ima taka zaposli-
tev za posledico neto povečanje delovnih 
mest in je bila zaposlitev sklenjena v teko-
čem koledarskem letu. 

 

Občina Rogatec -  https://obcina.rogatec.si/ 

Naziv javnega razpisa Ciljna skupina Predmet razpisa / Upravičeni stroški Razpisana vrednost, povratna, 
nepovratna sredstva, višina/stopnja 
sofinanciranja   

Rok-i za 
predložitev vlog 

RAZPIS za dodelitev 
finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za 
pospeševanje zaposlovanja 
v občini Rogatec za leto 
2022 

- majhne družbe in samostojni 
podjetniki posamezniki s 
sedežem dejavnosti v občini 
Rogatec, 

- fizične osebe, kadar gre za 
namene samozaposlovanja, 
pod pogojem, da imajo stalno 
prebivališče v občini Rogatec in 
so državljani RS. 

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev 
iz proračuna za pospeševanje zaposlovanja v 
občini Rogatec za leto 2022. 
 
Upravičeni stroški: 
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se 
namenijo kot nepovratna finančna pomoč 
(subvencija) za kritje dela stroškov plače 
zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške 
za:  
- samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu 

RS za zaposlovanje – Uradu za delo Šmarje 
pri Jelšah (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena 
najmanj dva meseca kot brezposelna 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 
8.500,00 €. 
 
Upravičenci lahko pridobijo 1.700,00 € 
za vsako novozaposleno osebo za 
nedoločen čas. 

Enemu upravičencu - delodajalcu se v 

tekočem letu lahko dodeli subvencija za 

največ dve novi zaposlitvi. Pri dodelje-

vanju subvencij se upošteva pravilo »de 

minimis«. 
 

15. 11. 2022 oz. do 
porabe sredstev. 

https://obcina.rogatec.si/
https://obcina.rogatec.si/razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogatec-za-leto-2022/
https://obcina.rogatec.si/razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogatec-za-leto-2022/
https://obcina.rogatec.si/razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogatec-za-leto-2022/
https://obcina.rogatec.si/razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogatec-za-leto-2022/
https://obcina.rogatec.si/razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogatec-za-leto-2022/
https://obcina.rogatec.si/razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-iz-obcinskega-proracuna-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogatec-za-leto-2022/


 

26 
 

oseba, ki ima stalno prebivališče v občini 
Rogatec,  

- zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila 
na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba 
vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima 
stalno prebivališče v občini Rogatec in ima 
taka zaposlitev za posledico neto 
povečanje delovnih mest. 

 

 

Občina Kozje -  https://www.kozje.si/ 

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 dodelitev 
finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Kozje 
v letu 2022 

- podjetja, ki imajo poslovni se-
dež na območju občine, 

- podjetja, ki nimajo poslovnega 
sedeža na območju občine, iz-
vajajo pa dejavnost na območju 
občine, 

- fizične osebe, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost  in 
imajo stalno prebivališče v ob-
čini, 

- fizične osebe, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost in ni-
majo  stalnega prebivališča v 

Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih 
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
v Občini Kozje v letu 2022.  
 
Upravičeni stroški: 
- sofinanciranje samozaposlovanja in odpira-

nja novih delovnih mest, 
- sofinanciranje najemnin poslovnih prosto-

rov, 
- sofinanciranje promocije izdelkov in stori-

tev. 

 

Višina nepovratnih sredstev za 
posamezni ukrep znaša. 
- sofinanciranje samozaposlovanja 

in odpiranja novih delovnih mest: 
10.000,00 €, 

- sofinanciranje najemnin poslovnih 
prostorov: 2.250,00 €, 

- sofinanciranje promocije izdelkov 
in storitev: 2.750,00 €. 

 
Upravičenci lahko pridobijo za 
posamezni ukrep: 
 

Do 28.10.2022 

https://www.kozje.si/
https://www.kozje.si/objava/590674
https://www.kozje.si/objava/590674
https://www.kozje.si/objava/590674
https://www.kozje.si/objava/590674
https://www.kozje.si/objava/590674
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občini, izvajajo pa dejavnost na 
območju občine 

Sofinanciranje samozaposlovanja in 
odpiranja novih delovnih mest 
- pri samozaposlitvi osebe, ki ima 

stalno prebivališče v občini: 6-
kratnik mesečnega zneska prispev-
kov za socialno varnost samozapo-
slenih za mesec december prete-
klega leta, 

- pri samozaposlitvi osebe, ki nima 
stalnega prebivališča v občini: 3-
kratnik mesečnega zneska prispev-
kov za socialno varnost samozapo-
slenih za mesec december prete-
klega leta, 

- pri zaposlitvi osebe za nedoločen 
čas: 4-kratnik mesečnega zneska 
prispevkov za socialno varnost sa-
mozaposlenih za mesec december 
preteklega leta. 

 
Sofinanciranje najemnin poslovnih 
prostorov 
- za prvo leto najema do 50% upra-

vičenih stroškov (brez vključenega 
DDV) oz. največ 1.500 €, 

- za drugo leto najema do 30% 
upravičenih stroškov (brez vključe-
nega DDV) oz. največ 750 €. 

 
Sofinanciranje promocije izdelkov in 
storitev 
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Upravičenec lahko pridobi do 50% 
upravičenih stroškov oz. največ 1.000 
€, pri čemer DDV ni upravičen strošek. 
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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/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me  

 

- 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/ugodnosti_pri_zaposlovanju/spodbude-za-

zaposlovanje-ucne-delavnice  

 

 

 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/spodbude-za-zaposlovanje-ucne-delavnice
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/spodbude-za-zaposlovanje-ucne-delavnice

