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Aktualni razpisi za MSP, na dan 12. 1. 2023 

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 

REVAV-16 -Vavčer za 
digitalni marketing za 
socialna podjetja 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja, ki imajo status 
socialnega podjetja. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
upravičenih stroškov za digitalni marketing. 
 
Upravičeni stroški: 
- stroški izdelave nove spletne strani 

(vključno z mobilno prilagoditvijo) in 
izvedba testiranja spletne strani s 
tehničnega in UX/UI vidika, 

- stroški izdelave nove mobilne aplikacije in 
izvedba testiranja mobilne aplikacije s 
tehničnega in UX/UI vidika, 

- stroški vzpostavitve lastne spletne 
trgovine in izvedba testiranja, 

- stroški vzpostavitve lastne rezervacijske 
platforme in izvedba testiranja. 

 

Višina razpisanih sredstev: 764.875,00 €. 
 
Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 
Minimalna višina subvencije je 500,00 €. 
Maksimalna višina subvencije:  
₋ nova spl. stran: 1.500,00 €,  
₋ nova mobilna aplikacija: 1.000,00 €, 
₋ spletna trgovina: 2.500,00 €, 
₋ rezervacijska platforma: 2.500,00 €. 
 
Maksimalna skupna višina subvencije je 
7.500,00 € za vse aktivnosti skupaj. 

Do 31. 03. 2023 oz. 
do porabe 
sredstev. 

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 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 700.000,00 € oz. 

skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

Do 31. 03. 2023 oz. 
do porabe sred-
stev. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=150
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=150
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=150
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
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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 
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. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

Minimalna višina subvencije je 500,00 €. 

Maksimalna višina subvencije:  

- 5.000,00 € - brez vključenega 

popolnega preizkusa,  

- 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, 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2021 - 2023: 500.000,00 €. 

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih 
stroškov. 
 

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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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 
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. 

 

Minimalna višina subvencije je 300,00 €, 

maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 

€. 

Višina subvencije za forum izveden v 

digitalni obliki lahko znaša največ 300,00 €. 

 
REVAV-7 - Vavčer za dvig 
digitalnih kompetenc 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja ter zadruge. 
 
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). 
 
Obdobje upravičenosti stroškov in 
izdatkov se prične od 25.11.2022 dalje. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 

obdobje 2022 - 2023: 1.250.000 € oz. v 

skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

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. 

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
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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: 400.000,00 €. 

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 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. 

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=126
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126


 

5 
 

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: 250.000,00 € oz. v 

skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

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. 

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 

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=129
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=127
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
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času trajanja delegacije in v kolikor niso 
vključeni že v stroške navedene v prvi 
alineji tega odstavka (stroški udeležbe 
prijavitelja na gospodarskih delegacijah v 
tujino). 
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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 spodbujanje 
večje predelave lesa za 
hitrejši prehod v podnebno 
nevtralno družbo (NOO LES) 

Mikro, mala, srednje velika 
podjetja in zadruge, ki imajo 
registrirano dejavnost C16 
(Obdelava in predelava lesa) ali C31 
(Proizvodnja pohištva, razen 
C31.03 – proizvodnja žimnic). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za 
predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno 
gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen 
način, v skladu s principi krožnega gospodarstva 
in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. 
 
Upravičeni stroški so: 
₋ stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska 

dela, gradbena dela, strojne in elektro 
instalacije, zunanja ureditev…; pri tem 
prijavitelj sledi načelom trajnostne 
gradnje), 

₋ stroški nakupa opredmetenih osnovnih 
sredstev (nakup nove opreme, novih 
strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se 
sledi načelom snovno-energetske 
učinkovitosti oz. uporabi najboljše 
razpoložljive tehnologije), 

₋ stroški nakupa neopredmetenih osnovnih 
sredstev (nakup tehnologije z nakupom 
patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, 
znanja ali nepatentiranega tehničnega 
znanja) do 20 % vrednosti celotnih 
upravičenih stroškov projekta, 

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 
28.000.000,00 €. 
 
Višina sofinanciranja: od 50.000,00 € 
od 4.000.000,00 €: 
- mikro in mala podjetja: 50% (iz 

območja A), 35%(iz območja C), 
- srednja: 40% (iz območja A), 25% 

(iz območja C).  
(v skladu z Uredbo o karti regionalne 
pomoči za obdobje 2022-2027). 

 
 
 
 

20.2.2023, 
31.8.2023, 
15.1.2024 in 
26.8.2024 

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-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les/


 

8 
 

Javni razpis za 
sofinanciranje vlaganj v 
nastanitveno turistično 
ponudbo za dvig dodane 
vrednosti turizma (NOO 
nastanitvene kapacitete) 

Mikro, mala, srednje velika in velika 
podjetja, z najmanj enim 
zaposlenim na dan oddaje vloge in 
s sedežem ali poslovno enoto ali 
podružnico v Republiki Sloveniji 

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa: 
- SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v 

popolno prenovo oz. rekonstrukcijo 
nastanitvene turistične infrastrukture višje 
in visoke kakovosti (3-5 - zvezdic; v 
nadaljevanju: * oz. 3-4 jabolka). 

- - SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v 
izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. 
novogradenj) nastanitvene turistične 
infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-
5* oz. 3-4 jabolka). 

 
Upravičeni stroški: 
- stroški investicij v opredmetena osnovna 

sredstva (vključno z morebitnimi stroški 
naprav za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije), 

- stroški investicij v neopredmetena osnovna 
sredstva, 

- stroški storitev zunanjih izvajalcev. 
 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih 
sredstev  je 69.000.000,00 €, od tega: 
- za sklop 1: 48.500.000,00 € in 
- za sklop 2 : 20.500.000,00 €. 
 
Načrtovana vrednost investicije mora 
znašati najmanj 300.000,00 €.  
Višina sofinanciranja upravičenih 
stroškov investicije ne sme presegati 
deleža pomoči, vendar pa hkrati 
sofinanciranje celotnega projekta, ki je 
predmet vloge, lahko nominalno znaša 
največ 1.100.000,00 € za popolne 
prenove oziroma rekonstrukcije (sklop 
1) ter 1.800.000,00 € za novogradnje 
(sklop 2).  
Delež sofinanciranja upravičenih 
stroškov za posamezno podjetje je 
različen glede na njihovo velikost in 
lokacijo, giblje se med 15 % do največ 
50 %. 

7. 3. 2023,  
29. 5. 2023. 

 

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 

Pomoč podjetjem zaradi 
visokih cen energentov v 
2023 na podlagi Zakona o 

Podjetja in samostojni podjetniki, 
zadruge, gospodarske zbornice, 
sindikati, društva in zavodi, ki so bili 

Upravičeni stroški so stroški nakupa električne 
energije, zemeljskega plina in tehnološke pare. 

Višini razpisnih nepovratnih sredstev: v 
skladu z Zakonom o pomoči 
gospodarstvu za omilitev posledic 

28. 2. 2023 do 
12:00 ure 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.spiritslovenia.si/razpis/397
https://www.spiritslovenia.si/razpis/397
https://www.spiritslovenia.si/razpis/397
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pomoči gospodarstvu za 
omilitev posledic 
energetske krize (ZPGOPEK) 

registrirani za opravljanje 
gospodarske dejavnosti do vključno 
30. novembra 2021. 

Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za 
gospodarstvo je od 1. januarja 2023 do vključno 
31. decembra 2023. 

energetske krize - ZGOPEK (Ur. list RS, 
št. 163/22). 
 
Osnova za izračun subvencije je tisti 
del cene za energente v letu 2023, ki 
presega 1,5-kratnik povprečja cen za 
energente iz 2021. 
 
Višina subvencije je odvisna od vrste 
pomoči, in znaša med 40 in 80 % 
upravičenih stroškov, in sicer: 
- enostavna pomoč za gospodarstvo 

znaša 50 odstotkov upravičenih 
stroškov, najvišja dovoljena 
pomoč je 2 milijona evrov. 

- osnovna posebna pomoč za 
podjetja znaša 50 odstotkov 
upravičenih stroškov, najvišja 
dovoljena pomoč je 4 milijone 
evrov. 

- posebna pomoč zaradi zmanjšane 
gospodarske uspešnosti, znaša 40 
odstotkov upravičenih stroškov, 
najvišja dovoljena pomoč je 100 
milijonov evrov. 

- posebna pomoč za energetsko 
intenzivna podjetja, znaša 65 
odstotkov upravičenih stroškov, 
najvišja dovoljena pomoč je 50 
milijonov evrov. 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397
https://www.spiritslovenia.si/razpis/397
https://www.spiritslovenia.si/razpis/397
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- posebna pomoč za energetsko 
intenzivna podjetja v posebnih 
sektorjih znaša 80 odstotkov 
upravičenih stroškov, največ 150 
milijonov evrov pomoči. 

Z zakonom je določena najvišja možna 
zgornja cena na enoto energenta v letu 
2023, ki jo upravičenec lahko 
uveljavlja. To je 510 evrov na MWh pri 
elektriki in 160 evrov na MWh pri 
zemeljskem plinu. Hkrati je določena 
najnižja cena na enoto energenta v 
letu 2023, in sicer 150 evrov na MWh 
pri elektriki in 79 evrov na MWh pri 
zemeljskem plinu. 
 
Upravičenec lahko v okviru tega 
zakona uveljavlja le eno vrsto pomoči 
za gospodarstvo. 

Javni razpis - Podpora 
zagonskim, mikro, malim in 
srednjim podjetjem pri 
strateški trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja v 
letih 2022-2025 

Mikro, mala in srednje velika 
podjetja. 
 
Razpis je razdeljena na dva sklopa: 
- Sklop I je namenjen MSP, ki 

imajo najmanj 20 zaposlenih, 
- Sklop II pa je namenjen 

zagonskim, mikro in malim 
podjetjem, ki imajo najmanj 1 
in največ 19 zaposlenih. 

Predmet javnega razpisa je zagotovitev 
strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT 
(FAZA A) ter sofinanciranje 
izvedbenih projektov z vključeno procesno 
in/ali organizacijsko inovacijo 
(FAZA B) na področju prehoda iz linearnih 
v krožne procese kreiranja vrednosti produktov 
in storitev. 
 
Upravičeni stroški: 
FAZA A (zajema do 5 mesečni proces strateške 
trajnostne in krožne transformacije v 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih 
sredstev: 
- SKLOP I: 14.972.400,00 € 
- SKLOP II: 3.000.000,00 €. 
 
Višina sofinanciranja po fazah je 
naslednja: 
FAZA A: 100% po shemi de minimis. 
Sofinanciranje je v obliki storitve in ne 
v obliki nakazila subvencije. Za Sklop I 
se lahko dobi pomoč v višini do 34.770 
€, za Sklop II pa do 18.300 €.  

Roki za oddajo vlog 
za Fazo A - Sklop I: 
16. 2. 2023 
15. 6. 2023 
15. 11. 2023 
15. 3. 2024 
 
Roki za oddajo vlog 
za Fazo A - Sklop II: 
15. 4. 2023 
15. 9. 2023 
15. 1. 2024 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
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posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je 
podjetje deležno svetovalne in strokovne  
podpore  dodeljenega zunanjega 
strokovnjaka/eksperta): 
- stroški storitev zunanjih izvajalcev: 

svetovalne storitve (v obliki storitve in ne v 
obliki nakazila subvencije). 

 
FAZA B (po uspešno zaključeni FAZI A podjetje 
skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom 
pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v 
FAZO B) in lahko prejme finančno podporo v 
skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški 
sofinanciranja: 
- stroški investicij v opredmetena in 

neopredmetena osnovna sredstva: nakup 
opreme, 

- stroški osebja (raziskovalci, strokovni in 
tehnični sodelavci), 

- stroški instrumentov, opreme, objektov in 
zemljišč, 

- stroški pogodbenih raziskav, znanj in 
patentov, 

- posredni stroški v okviru dodatnih režijskih 
stroškov in drugih stroškov poslovanja, 
vključno s stroški materiala, zalog, 

- stroški svetovalnih storitev, ki jih 
zagotovijo zunanji svetovalci. 

 

 
FAZA B: do 50% oz. do 70% po shemi 
de minimis/shema državne pomoči 
RRI/shema državne pomoči MSP. Za 
Sklop I je možno dobiti od 40.000 € do 
90.000 € nepovratnih sredstev, za 
Sklop II pa od 10.000 € do 40.000 € 
nepovratnih sredstev. 

15. 4. 2024 
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Javni razpis - Spodbude za 
raziskovalno razvojne 
projekte NOO 

Mikro, mala, srednja in velika 
podjetja (kot konzorcij največ 3 
podjetij) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, 
usmerjenih v zeleni prehod in krožno 
gospodarstvo. 
 
Upravičeni stroški:  
- Stroški plač in povračil v zvezi z delom: 

stroški osebja (raziskovalci, strokovni in 
tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na 
raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se 
izvajajo neposredno v okviru RRI projekta. 

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški 
pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od 
zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih 
pogojih ter stroški svetovalnih in drugih 
ustreznih storitev, uporabljenih izključno za 
RRI projekt. 

- Investicije v neopredmetena sredstva: 
stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni 
ali je bilo zanje pridobljeno licenčno 
dovoljenje od zunanjih virov po običajnih 
tržnih pogojih, uporabljenih izključno za 
RRI projekt. Skupna vrednost upravičenih 
stroškov storitev zunanjih izvajalcev in 
investicij v neopredmetena sredstva ne 
sme presegati 30 % vrednosti celotnih 
upravičenih stroškov RRI projekta. 

- Posredni stroški (15 % upravičenih 
neposrednih stroškov plač in povračil v 
zvezi z delom za osebje). 

DDV ni upravičen strošek. 

Višina razpisanih sredstev je 
45.000.000,00 €. 
 
Projektno partnerstvo lahko pridobi 
najmanj 50.000,00 € in največ 
300.000,00 € za upravičene stroške. 
 
Intenzivnost pomoči (ne glede na vrsto 
raziskav) znaša za: 
- velika podjetja: do 25 % vrednosti 

upravičenih stroškov, 
- srednje velika podjetja: do 35 % 

vrednosti upravičenih stroškov, 
- mikro in mala podjetja: do 45 % 

vrednosti upravičenih stroškov. 

3. 04. 2023  

https://www.spiritslovenia.si/razpis/382
https://www.spiritslovenia.si/razpis/382
https://www.spiritslovenia.si/razpis/382
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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 

Krediti za raziskave, razvoj 
in inovacije za MSP kriti z 
jamstvom SID banke 

Miko, mala in srednje velika 
podjetja. 

Upravičeni stroški: 
- nabavna vrednost opredmetenih osnovnih 

sredstev, neopredmetenih sredstev, 
materiala, drobnega inventarja in 
trgovskega blaga; 

- nabavna vrednost storitev, ki jih 
kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba; 

- finančne odhodke za zakup opredmetenih 
osnovnih sredstev (finančni najem); 

- stroške dela in pripadajoči davek na 
dodano vrednost (DDV) obračunan pri 
katerem izmed zgoraj naštetih tipov 
stroškov. 

Kredit v višini od 10.000 € do 
10.000.000 €. 

Do 31. 12. 2023 

Krediti za MSP kriti z 
jamstvom SID banke 

Miko, mala in srednje velika 
podjetja. 

Upravičeni stroški: 
- kritje nabavne vrednosti opredmetenih 

osnovnih sredstev, neopredmetenih 
sredstev, materiala, drobnega inventarja in 
trgovskega blaga, stroškov dela ter 
storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja 
tretja oseba; 

- finančni in poslovni najem opredmetenih 
osnovnih sredstev, pri čemer 
kreditojemalec mora dokazati, da je bil 
najem stroškovno najbolj učinkovit način za 
uporabo opredmetenih osnovnih sredstev. 

Kredit v višini od 30.000 € do 
10.000.000 €. 

Do porabe sredstev 

https://www.sid.si/
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
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Mikroposojila za MSP (MSP 
mikro) 

Mikro ali malo podjetje, zagonsko 
podjetje oziroma start-up in 
socialno podjetje. 

Upravičeni stroški: 
- pokrivanje stroškov, ki so nastali največ 6 

mesecev pred oddajo vloge za financiranje 
in največ 18 mesecev po odobritvi financi-
ranja (nakup materiala, nakup trgovskega 
blaga, storitve, stroške dela, naložbe v 
opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva). 

 

Kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €. Do porabe sredstev 

Posojila za financiranje 
naložb v razvoj, raziskave in 
inovacije (RRI) 

Zagonsko podjetje oziroma start-
up, malo, srednje in veliko 
podjetje, zadruge in socialno 
podjetje. 

Upravičeni stroški: 
- neopredmetena in opredmetena osnovna 

sredstva (povečanje raznovrstnosti 
proizvodnje v nove dodatne proizvode ali 
storitve; bistvene spremembe v celotnem 
proizvodnem procesu v obstoječi 
dejavnosti; bistveno izboljšanje obstoječih 
proizvodov, procesov ali storitev; razvoj 
novih ali izboljšanih proizvodov, procesov 
ali storitev; izdelavo prototipov, 
predstavitve, pilotne projekte, preskušanje 
in potrjevanje novih ali izboljšanih 
proizvodov, procesov ali storitev; 
načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, 
katere namen je pridobivanje novega 
znanja za razvoj novih proizvodov, 
procesov ali storitev; naložbe, povezane s 
projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi 
sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in 
inovacij). 

Kredit v višini od 10.000 € do 
10.000.000 €. 

Do porabe sredstev 

 

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-nalozb-v-razvoj-raziskave-inovacije-rri
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-nalozb-v-razvoj-raziskave-inovacije-rri
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-nalozb-v-razvoj-raziskave-inovacije-rri
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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 

BIZI les Mikro, mala, srednja in velika 
podjetja in zadruge. 

Predmet razpisa je spodbujanje trajnostnih 
naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-
predelovalne panoge na območju Republike 
Slovenije. 
 
Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 
2022 naprej so: 
- nakup, gradnja, adaptacija in 

rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih 
poslovnih prostorov s pripadajočim 
funkcionalnim zemljiščem, 

- nova ali rabljena oprema in delovni stroji 
(novejši od 1.1.2018), 

- neopredmetena sredstva, 
- stroški pavšala za pokrivanje drugih 

operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z 
izvedbo projekta (npr. stroški energije, 
stroški vode, komunale telekomunikacij, 
stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega 
projekta. 

Višina razpisanih povratnih sredstev je 
3.000.000,00 €. 
 
Najnižja zaprošena vrednost je 
50.000,00 €, najvišja pa 1.500.000 €. 
 
Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % 
upravičenih stroškov z vključenim ne 
povračljivim DDV. 
 
Obrestna mera je lahko: 
- fiksna od 2,95 % letno naprej ali 
- spremenljiva v obliki 6-mesečni 

EURIBOR + pribitek od 1,98 % 
letno naprej. 

 
 
 
 

Od 28. 11. 2022 do 
28. 2. 2023 oz. do 
porabe sredstev 

Energetika MSVP Mikro, mala, srednja in velika 
podjetja in zadruge 

Predmet razpisa je spodbujanje projektov 
energetske učinkovitosti, na območju 
Republike Slovenije. 
 
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2021 
in so: 

Višina razpisanih povratnih sredstev je 
3.000.000,00 €. 
 
Najnižja zaprošena vrednost sredstev 
je 50.000 €, najvišja pa 1.000.000 €. 

31. 12. 2022 oz. do 
porabe sredstev 

https://www.srrs.si/status-razpisa/odprto/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/#dokumentacija
https://www.srrs.si/javni-razpisi/energetika-msvp/#dokumentacija


 

16 
 

₋ gradnja, adaptacija in rekonstrukcija 
poslovnih zgradb/drugih poslovnih 

₋ prostorov, 
₋ nova oprema in delovni stroji, 
₋ neopredmetena sredstva. 

Javni razpis za pred-
financiranje projektov 
gospodarskih subjektov - B-
PF 

Mikro, mala, srednja in velika 
podjetja in zadruge. 

Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo 
projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi 
evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na 
območju Republike Slovenije. 
 
Upravičeni stroški: 
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je 
do vključno 80,00 % upravičenih stroškov 
projekta za predfinanciranje odobrenih, 
neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih 
sredstev. Podrobnejša navodila o stroških so 
razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov 
projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na 
povezavi https://www. 
srrs.si/predpisi/temeljni-notranji-akti/. 

Višina razpisanih povratnih sredstev: 
3.000.000,00 €. 
 
Najnižja zaprošena vrednost sredstev 
je 5.000 €, najvišja pa 150.000 €. Za 
vlagatelje z bonitetno oceno enako ali 
višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika 
vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 
največ 5,00 je najvišja zaprošena 
vrednost 300.000 €. 
 

31. 12. 2022 oz. 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 

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

Predmet javnega poziva so nepovratne 
finančne spodbude/pomoči za okoljske 
naložbe nakupa in montaže energijsko 
učinkovitih in varnih pnevmatik 

Višina razpisanih nepovratni sredstev je 
4.000.000,00 €. 
 

Razpis je odprt do 
objave zaključka 
javnega poziva v 
Uradnem listu 

file:///D:/SPOT%20REGIJE/Aktualni%20razpisi/2022/Avgust/Javni%20razpis%20za%20pred-financiranje%20projektov%20gospodarskih%20subjektov%20-%20B-PF
file:///D:/SPOT%20REGIJE/Aktualni%20razpisi/2022/Avgust/Javni%20razpis%20za%20pred-financiranje%20projektov%20gospodarskih%20subjektov%20-%20B-PF
file:///D:/SPOT%20REGIJE/Aktualni%20razpisi/2022/Avgust/Javni%20razpis%20za%20pred-financiranje%20projektov%20gospodarskih%20subjektov%20-%20B-PF
file:///D:/SPOT%20REGIJE/Aktualni%20razpisi/2022/Avgust/Javni%20razpis%20za%20pred-financiranje%20projektov%20gospodarskih%20subjektov%20-%20B-PF
https://www.srrs.si/predpisi/temeljni-notranji-akti/
https://www.srrs.si/predpisi/temeljni-notranji-akti/
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
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tovornih vozilih in 
avtobusih 

- cestni tovorni promet, 
- mestni in primestni kopenski 

potniški promet, 
- medkrajevni in drug cestni 

potniški promet. 

na lestvici energijskega razreda A in B, 
kategorij C2 in C3. 
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. 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
100,00 € za posamezno pnevmatiko, ki je 
nameščena 
na vozilo. 

Republike 
Slovenije oziroma 
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 

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-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-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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sanitarne vode ter naprav za generacijo 
toplote in hladu; 

₋ 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 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, 

Višina razpisanih kreditnih sredstev je 
2.000.000,00 €. 
 
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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I- vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stavbi, 
J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi, 
K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi, 
L- vgradnja plinskega kondenzacijskega 
kotla za centralno ogrevanje stavbe, 
M - naložbe v naprave za soproizvodnjo 
električne energije in toplote, 
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov 
in/ali naprav, 
O - vgradnja energijsko učinkovitih 
elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih 
pretvornikov, 
P- uvedba sistema upravljanja z energijo, 
R- energetska učinkovitost v tehnološkem 
procesu 

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: 

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/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 
energetskega pregleda brez DDV, 

- 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 

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 
14.800.000,00 €. 
 
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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izveden ukrep, ki je predmet jav-

nega poziva, s pisnim soglasjem 

lastnika.  

Pravna oseba ni upravičena oseba po 

tem javnem pozivu, če je izključni 

(edini) lastnik oziroma izključni etažni 

lastnik starejše stavbe. 

 


