
 
 

1 
 

 

 

AKTUALNI SLOVENSKI 

RAZPISI 

 

 

 

 

 

OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali 

ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk. 

 

 



 
 

2 
 

ODPRTI RAZPISI  

1. Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES .......................................................................3 

2. Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in 

krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025) .....................................5 

3. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti 

turizma .....................................................................................................................................................7 

4. P7 2023 MIKROKREDIT ...................................................................................................................... 10 

5. JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z 

električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom ..... 12 

6. BIZI PF - Pred-financiranje ................................................................................................................. 14 

7. P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE ............ 16 

8. Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – 

BIZI NOO………....…………….…………………………………………………..……………………………………………….……….… 18 

9. INTERREG PROGRAM SLOVENIJA – HRVAŠKA 2021-2027………....…………….……………………….……….… 21 

10. Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive 

vire energije za gospodarstvo ............................................................................................................... 23 

11. Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022 .................................................................. 25 

12. Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 

(NOO – DO OVE 2023) ........................................................................................................................... 28 

13. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost ...................................................................... 29 

14. SID banka – ugodno kreditiranje ..................................................................................................... 30 

15. Krediti SID banke prek Sklada skladov (MSP, RRI) ........................................................................... 34 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

1. Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES 

 

Razpisnik Slovenski regionalno razvojni sklad 

Datum objave 11.11.2022 

Rok za oddajo 31.12.2023 oz. do porabe sredstev 

Višina sofinanciranja: Kredit do 1,5 mio EUR 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne 
panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno 
predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

▪ Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost, 
▪ Digitalizacija poslovanja, 
▪ Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, 
▪ Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost. 

Cilji projekta 
Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev: 

▪ Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost (npr. 
Povečanje produktivnosti, Posodobitev tehnologije, Novi proizvodi/storitve oz. njihove 
posodobitve, Izboljšanje trženjskih pristopov). 

▪ Digitalizacija poslovanja (npr. Vzpostavitev spletne trgovine, Vzpostavitev poslovno – 
informacijskega (ERP) sistema, Uvedba brezpapirnega poslovanja). 

▪ Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (npr. Energetska učinkovitost, 
Emisijska učinkovitost, Vlaganja v OVE (obnovljivi viri energije)). 

UPRAVIČENCI 

▪ Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: 
▪ pravna oseba, 
▪ družba z neomejeno odgovornostjo, 
▪ komanditna družba, 
▪ družba z omejeno odgovornostjo, 
▪ delniška družba, 
▪ komanditna delniška družba, 
▪ evropska delniška družba, 
▪ fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
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▪ Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: 
▪ zadruga. 

▪ Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2020. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Začetek projekta oz. 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. 

KREDITNI POGOJI 

Višina posojila 
▪ Min: 50.000 € 
▪ Max: 1,5 mio € 

 
Posojilni pogoji 

▪ Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali 

▪ Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove 
ocene projekta 

▪ Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva 
tudi nepovračljiv DDV 

▪ Ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe 
▪ Moratorij: moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta 
▪ Možnost predčasnega poplačila. 

 
Zavarovanje 
Možne oblike zavarovanja spodbud so: 

▪ zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto, 
▪ zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto, 
▪ zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto, 
▪ zavarovalna polica, 
▪ depozit oz. bančna vloga, 
▪ bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje 

Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali 
prvovrstne tuje banke, 

▪ poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb. 
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2. Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim 

podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v 

letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025) 
 

Razpisnik Javna agencija SPIRIT 

Datum objave 05.08.2022 

Rok za oddajo SKLOP I: 15.6.2023,15.11.2023, 15.3.2024, 
SKLOP II : 15.9.2023,15.1.2024, 15.4.2024 

Višina sofinanciranja: do 100% 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje 

velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s 

poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja 

negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost 

ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in 

krožni transformaciji poslovanja. 

UPRAVIČENCI 

SKLOP I  

- je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih.  

SKLOP II 

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

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posamezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji 

TKT (FAZA A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbenih projektov (FAZA B). 
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FAZA A (FAZA A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v 

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 višini od 

najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR (SKLOP I) ali od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR 

(SKLOP II) 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 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

FAZA A: 100% 

Shema pomoči de minimis. 

FAZA B: do 70% 

Shema pomoči de minimis/shema državne pomoči RRI/shema državne pomoči MSP. 
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3. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično 

ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma 
 

Razpisnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave 27.09.2022 

Roki za oddajo 15.9.2023 (zgolj v primeru, v kolikor bodo na 
razpolago ostala sredstva po izvedenem 
postopku prvega roka) 

Višina sofinanciranja 15-50% 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za 

dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane 

vrednosti v turizmu. 

Cilji javnega razpisa so: 

– trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti, 

– dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane 

vrednosti. 

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja 

v naslednje nastanitvene obrate: 

• hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot 

(sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 

vsaj 4*; 

• penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot 

(sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*; 

• turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot 

(sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka; 

• kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) 

kategorije vsaj 4*; 

• glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) 

kategorije vsaj 4*. 
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UPRAVIČENCI 

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, ki se kot pravna ali fizična oseba 

ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 

posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji 

registrirano imajo eno od naslednjih dejavnosti: 

– SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 

– SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami, 

– SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov. 

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 zunanjih izvajalcev. 

Popolne rekonstrukcije ali novogradnje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, 

kampov in glampingov. 

• Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene 

turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic – v nadaljevanju * oziroma 3–4 

jabolka).  

• Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) 

nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka). 

Načrtovana vrednost investicije mora znašati najmanj 300.000,00 EUR ter največ 1.100.000,00 EUR za 

popolne prenove oz. rekonstrukcije (sklop 1) ter 1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2). 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Sofinanciranje  je odvisno od velikosti podjetja prijavitelja in lokacije, na kateri bo izvedena investicija 

(15-50%). 

Intenzivnost pomoči po regionalni shemi  

(karta regionalne pomoči TUKAJ): 

https://www.tiko-pro.si/kohezijske-regije
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Območje »a«: 

- Velika podjetja 30% 

- Srednje velika 40% 

- Mikro in mala podjetja 50% 

Območje »c« (Obalno-Kraška regija): 

- Velika podjetja 25% 

- Srednje velika 35% 

- Mikro in mala podjetja 45% 

Območje »c« (Goriška, Gorenjska in Osrednjeslovenska regija): 

- Velika podjetja 15% 

- Srednje velika 25% 

- Mikro in mala podjetja 35% 
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4. P7 2023 MIKROKREDIT 
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 21.04.2023 

Roki za oddajo 18.06.2023, 18.09.2023, 18.10.2023 oz. do 
porabe 

Višina sofinanciranja Kredit do 50.000 EUR (2 vlogi) 

 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim 
podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta. 
Cilji javnega razpisa so: 
- ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 
- financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 
- omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 
- ročnosti kredita, 
- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
- brez stroškov odobravanja in vodenja, 
- nižjih zavarovalnih zahtevah. 

UPRAVIČENCI 

▪ mikro ali malo podjetje. 
Podjetje mora biti organizirano kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba oz. 
zadruga z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo (imata lahko 
tudi status socialnega podjetja). 

▪ ustanovljeno pred 1.1.2022, 
▪ najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

▪ naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 
▪ naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), 
▪ stroški materiala in trgovskega blaga, 
▪ stroški storitev, 
▪ stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za 

socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med 
delom, regres za letni dopust). 

▪ zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške. 



 
 

11 
 

KREDITNI POGOJI 

▪ Min 5.000 EUR, max 25.000 EUR (možnost oddaje 2 vlog - 50.000 EUR). 
▪ Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 
▪ Ročnost kredita: 2-5 let  
▪ Moratorij na odplačilo glavnice kredita: od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do 

največ ½ dobe ročnosti kredita. 
▪ Obrestna mera: 37,5% od 6-mesečnega EURIBORA (spremenljivi del) + 0,8 % (fiksni del). 
▪ Zavarovanje kredita: 8 menic podjetja. 
▪ Brez stroškov odobritve, brez stroškov vodenja kredita. 
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5. JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne 

spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in 

za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim 

hranilnikom 
 

Razpisnik Eko sklad 

Datum objave 30.12.2022 

Roki za oddajo do porabe 

Višina sofinanciranja Do 25 %  

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: 

nepovratna finančna spodbuda) za izvedene 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 (v nadaljnjem besedilu: naprava za 

samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim 

hranilnikom električne energije. 

UPRAVIČENCI 

Pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno 

opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami 

posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno 

premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so investitorji in: 

- lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno 

električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali 

- solastniki zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno 

električno energijo. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški: 

− nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne 

energije); 

− nakupa baterijskega hranilnika električne energije; 

− montaže naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije 

ter zagona sistema; 
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− montaže naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne 

energije) ter zagona sistema; 

− pripadajočih električnih inštalacij in opreme. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša: 

- 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo 

z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe, 

- 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo 

brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe, 

in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. 
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6. BIZI PF - Pred-financiranje 
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 24.3.2023 

Rok za oddajo 31.12.2023 oz. do porabe 

Subvencija Kredit do 300.000 EUR 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo 

gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije. 

Cilji projekta so lahko: 

▪ Izvedba projekta na področju konkurenčnosti, 

▪ Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe, 

▪ Izvedba projekta na področju zelenega prehoda, 

▪ Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti, 

▪ Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti. 

UPRAVIČENCI 

▪ Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: 

▪ pravna oseba  

▪ fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

▪ Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: 

▪ zadruga, 

▪ zadružna zveza. 

▪ registrirani pred 1. 1. 2021. 

▪ Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev (pozitiven sklep) 

UPRAVIČENI STROŠKI 
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▪ Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 

1.2020 naprej in se nanašajo na odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. 

KREDITNI POGOJI 

Višina posojila 

▪ Min: 30.000 € 

▪ Max: 300.000€ 

Obrestna mera 

▪ Fiksna obrestna mera (izračun ROM državnih pomoči) 

+ pribitek 0,51% 

ali +0,31% (podjetja iz obmejnih problemskih območij/avtohtonih narodnih skupnosti) 

Sofinanciranje 

▪ do 80 % upravičenih stroškov 

Ročnost 

▪ do 3 let z vključenim moratorijem 

▪ Moratorij: do 3 let (največ 6 mesecev po zaključku projekta.) 

Zavarovanje 

▪ Zavarovanje z menicami (obvezno) 

▪ Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto 

▪ Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto 

▪ Zavarovalna polica 

▪ Depozit oz. bančna vloga 

▪ Bančna garancija 

▪ Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb 

▪ Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin. 
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7. P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S 

SUBVENCIJO OBRESTNE MERE 
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 24.3.2023 

Rok za oddajo 25.5., 15.6., 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10.2023 

Subvencija Kredit do 1.250.000 EUR 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen in cilj javnega razpisa je izvajanje finančnih ukrepov – garancij za bančne kredite ob hkratnem 

zniževanju bančnih stroškov za ciljno skupino MSP, s ciljem zagotavljanja hitrega, enostavnega in 

ugodnega financiranja MSP. 

UPRAVIČENCI 

▪ mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali 

fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske 

družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s 

statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o 

socialnem podjetništvu. 

▪ Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

- za razvojne garancije: 

▪ Stroški materialnih in nematerialnih investicij; 

- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa 

zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, 

obnove in/ali nakupa (poslovnega) objekta; 

- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih 

pravic, licenc 

▪ Obratna sredstva do maksimalno 200.000 EUR. 

 

 

 



 
 

17 
 

- za mikrogarancije: 

▪ Obratna sredstva: 

- stroški materiala in trgovskega blaga, 

- stroški storitev, 

- stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za 

socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, 

regres za letni dopust). 

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev. 

Podjetja lahko zaprosijo za garancije Sklada v višini do 80% vrednosti kredita. 

KREDITNI POGOJI 

Zavarovanje kredita: 

- 60-80% garancije, odvisno od kreditno-garancijske linije 

Obrestna mera: 

- 6 mesečni EURIBOR + 0,35% / 0,60% / 0,85%, odvisno od kreditno-garancijske linije 

Ročnost kredita: 

- od 1,5 do max 10 let 

Moratorij: 

- 6 ali 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 
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8. Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na 

obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO 
 

Razpisnik Slovenski regionalno razvojni sklad 

Datum objave 19.05.2023 

Rok za oddajo 16.06.2023, 28.07.2023 , 01.09.2023, 
29.09.2023 oz. do porabe 

Subvencija do 50% oziroma do max. 160.000 EUR 

 

NAMEN RAZPISA 

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij 

na obmejnih problemskih območjih z namenom: 

– Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost, 

– Ohranjanja oziroma povečevanja zaposlenih, 

– Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov. 

UPRAVIČENCI 

▪ Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: 

▪ pravna oseba, 

▪ fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 

▪ zadruga. 

▪ Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020. 

▪ Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju* 

▪ Upravičena velikost: MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja). 

*Upravičene občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, 

Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, 

Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na 

Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška 

Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, 

Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, 
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Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, 

Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, 

Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na 

Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale. 

 

Občina 

Mikro in mala 

podjetja 

Srednja 

podjetja 

Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, 

Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik, 

Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gornji Petrovci, 

Grad, Hodoš, Ilirska Bistrica, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica 

na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška 

dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, 

Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, 

Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, 

Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na 

Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, 

Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob 

Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri 

Jelšah, Tišina, Velika Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč in 

Žetale. 

50% 40% 

Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana. 45% 35% 

Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorje, Jezersko, 

Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, 

Preddvor, Renče - Vogrsko, Tolmin, Tržič, Vipava. 

35% 25% 
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UPRAVIČENI STROŠKI 

▪ Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 

50 %). 

▪ Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru sheme de 

minimis tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je 

namenjena za samooskrbo vlagatelja. 

▪ Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi 

upravičenimi stroški pri projektu. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

  

▪ Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €. 

▪ Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. 50% , 

odvisno od velikosti in regije projekta) ali de minimis sheme (max. 75%), oziroma 

maksimalno 160.000 EUR. 
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9. INTERREG PROGRAM SLOVENIJA – HRVAŠKA 2021-2027 
 

PREDNOSTNA NALOGA 1: ZELENA IN PRILAGODLJIVA REGIJA 

▪ Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja 

nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov 

▪  Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene 

infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša: od 250.000 EUR do 2,5 milijona 

EUR. 

 

Upravičenci: nacionalni, regionalni organi, visokošolske ustanove, nevladne organizacije, sektorske 

agencije, lokalno prebivalstvo,... 

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 24. maj 2023. 

PREDNOSTNA NALOGA 2: ODPORNA IN TRAJNOSTNA REGIJA 

▪ Specifični cilj 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, 

socialni vključenosti in socialnih inovacijah 

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša: od 250.000 EUR do 2,5 milijona 

EUR. 

Upravičenci: nacionalni, regionalni organi, visokošolske ustanove, nevladne organizacije, sektorske 

agencije, lokalno prebivalstvo, mikro, mala in srednja podjetja... 

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 21. junij 2023. 

PREDNOSTNA NALOGA 3: DOSTOPNA IN POVEZANA REGIJA 

▪ Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega 

sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z 

namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regija 

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša: od 200.000 EUR do 1 milijona 

EUR. 

Upravičenci: nacionalni, regionalni organi, visokošolske ustanove, nevladne organizacije, sektorske 

agencije, lokalno prebivalstvo,... 

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 24. maj 2023. 
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RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

1. Zelena in prilagodljiva regija 15.230.000 EUR 

2. Odporna in trajnostna regija 18.656.448 EUR 

3. Dostopna in povezana regija (specifični cilj 6.2) 4.000.000 EUR 

_____________________________________ 

Skupaj 37.886.448 EUR 

UPRAVIČENA OBMOČJA / REGIJE PROGRAMA: 

Slovenija: Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, 

Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska 

Hrvaška: Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Krapinskozagorska, Varaždinska, Međimurska in 

Karlovačka županija ter Mesto Zagreb 

Partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za 

teritorialno sodelovanje, registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic. 

Upravičeni stroški: 

▪ Stroški osebja  

▪ Pisarniški in administrativni stroški 

▪ Potni in namestitveni stroški  

▪ Stroški zunanjih strokovnjakov in storitev  

▪ Stroški opreme  

▪ Stroški za infrastrukturo in gradnje 

Višina sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.  

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

10. Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v 

učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo 
 

Razpisnik EKO SKLAD  

Datum objave 17.12.2021 

Rok za oddajo Do porabe sredstev 

Subvencija 80% kredita 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških 

procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za 

povečanje rabe obnovljivih virov energije. 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v 

obliki:– kredita.  

UPRAVIČENCI 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:  

– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 

dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni 

register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,  

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

uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila 
zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv: 

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,  

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,  

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru/podstrešju,  

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,  

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,  

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,  
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G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja stavbe,  

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 

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

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,  

K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,  

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

N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,  

O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,  

P – uvedba sistema upravljanja z energijo,  

R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.  
Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki 
znaša 2.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je 
trimesečni EURIBOR + 1,3%. 
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11. Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022 
 

Razpisnik Slovenski regionalno razvojni sklad 

Datum objave 29.7.2022 

Rok za oddajo 31.12.2023 oz. do porabe 

Višina sofinanciranja: Kredit 100.000 - 1.000.000 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki 

zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu. 

UPRAVIČENCI 

▪ Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: 

▪ pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba), 

▪ fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

▪ Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: 

▪ zadruga, 

▪ Zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer 

▪ zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec ter 

▪ v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike 

zasebnikov, kot so registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj, 

notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

▪ Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov 

▪ Nova oprema/delovni stroji 

▪ Neopredmetena sredstva 

- Učinkovita raba energije za naložbe na področju: 

▪ naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote, 
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▪ izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, 

▪ vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov, 

▪ uvedbe sistema upravljanja z energijo, 

▪ energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu. 

- Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju: 

- toplotne izolacije, in sicer: 

▪ fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, 

▪ tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, 

▪ ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, 

- zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, 

- vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer: 

▪ toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 

▪ kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 

▪ toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja 

stavbe, 

▪ solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 

▪ prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, 

▪ sistema ogrevanja v stavbi, 

- zamenjave sistema razsvetljave v stavbi. 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2021. 

KREDITNI POGOJI 

▪ Min: 100.000 € 

▪ Max: 1,0 mio € 

▪ 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta) 

▪ Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov 
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▪ Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem 

▪ Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta. 

▪ Možnost predčasnega poplačila 
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12. Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih 

sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023) 
 

Razpisnik Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 

Datum objave 5.5.2023 

Rok za oddajo 5.6.2023, 20.10.2023, 20.3.2024, 20.11.2024, 
20.3.2025 oz. do porabe 

Subvencija Do 45% 

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE: 

▪ kotlov na lesno biomaso, 

▪ toplotnih črpalk, 

▪ sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote, 

ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE v obstoječih sistemih 

daljinskega ogrevanja. 

UPRAVIČENCI 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter 

zadruge po Zakonu o zadrugah. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter 

instalacijskih del; 

b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; 

c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % priznanih upravičenih stroškov 

projekta (strokovni nadzor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo). 

Obdobje upravičenosti stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. 2025. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Do 45 % (državna pomoč) – naložbe v gradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE. 
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13. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost 
 

Datum objave: Stalno odprto 

Rok za oddajo: 31. marec 

Višina sofinanciranja: Znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja 

 

CILJ IN PREDMET RAZPISA 

Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo 

za vlaganje v raziskave in razvoj.  

Davčno osnovo lahko znižate za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno 

davčno osnovo. 

Od 1.1.2020: Zmanjšanje davčne osnove skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav 

iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove.  

UPRAVIČENCI 

Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer: 

• delo zaposlenih, 

• storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost), 

• oprema. 

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu. 

*Stroški, ki niso upravičeni so: 

• že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo, 

• za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev, 

• stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo. 

 

ROK IN NAČIN ODDAJE 

Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto. 
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14. SID banka – ugodno kreditiranje 
 

Razpisnik: SID BANKA 

Datum objave: 2020 

Rok za oddajo: do porabe sredstev 

Višina sofinanciranja: odvisno od sheme 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ posluje vsaj 2 leti 

▪ ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena 

▪ v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 

(vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

 

NEPOSREDNO FINANCIRANJE PODJETIJ V ČASU IZBRUHA COVID-19 (SDMKV) 

▪ Za MSP in velika podjetja 

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

podjetje). 

▪ Ročnost kredita od 2 do 12 let. 

▪ Moratorij do ½ ročnosti kredita. 

▪ Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis). 

▪ Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh 

epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in 

preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje: 

▪ nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev; 

▪ nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga; 

▪ stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani 

najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020. 
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FINANCIRANJE NALOŽB IN OBRATNEGA KAPITALA ZA TRAJNOSTNO RAST TURIZMA (TURIZEM 1) 

▪ Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge 

▪ Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo 

ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru znaša od 6 do 30 let. 

▪ Kredit za obratni kapital v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na kreditojemalca v primeru 

MSP oziroma do 20.000.000 € za velike samostojne podjetnike, velika podjetja oz. zadruge z 

ročnostjo od 2 do 12 let. 

▪ Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

▪ Obrestno mero, ki je praviloma nižja od tržnih (shema de minimis). 

▪ Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let. 

▪ Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

Sredstva posameznega kredita lahko namenite za enega izmed navedenih namenov: 

1. Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo: 

▪ gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških 

domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih prenočišč, 

avtokampov in taborov; 

▪ turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma; 

▪ turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in 

zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov. 

2. Obratni kapital, ki obsega: 

▪ nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga; 

▪ stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, 

da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot 

jih je imel na dan 1.2.2020; 

▪ stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno 

varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na 

delo, delom na terenu). 

FINANCIRANJE POSLOVANJA IN KAPITALSKEGA UTRJEVANJA (MSP 7) 

▪ Za malo in srednje veliko podjetje. 
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▪ Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 € na podjetje. 

▪ Ugodno obrestno mero, ki je nižja od tržne. 

▪ Dobo kreditiranja od 6 do 12 let. 

▪ Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let) 

▪ Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem. Vrednost zavarovanja vpliva le 

na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita. 

V okviru kredita lahko financirate: 

▪ Krepitev poslovanja. 

▪ Krepitev kapitala. 

▪ Plačila za nakup materiala in storitev. 

▪ Plačila za nakup trgovskega blaga in drobnega inventarja. 

▪ Celotne stroške dela. 

FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO – RAZVOJNIH PROJEKTOV ( RRI 3 ) 

▪ Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge 

▪ Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €. 

▪ Obrestna mera, nižja od tržnih (državna pomoč). 

▪ Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita. 

▪ Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. 

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če: 

▪ je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev 

morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu; 

▪ se izvede na območju Republike Slovenije; 

▪ se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del; 

▪ je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi. 
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15. Krediti SID banke prek Sklada skladov (MSP, RRI) 
 

Razpisnik: SID BANKA 

Datum objave: 31.12.2022 

Rok za oddajo: do porabe sredstev 

Višina sofinanciranja: Povratna sredstva 

 

KREDITI ZA MSP KRITI Z JAMSTVOM SID BANKE 

▪ Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega 
podjetja. 

▪ Kredit v višini od 30.000 € do 10.000.000 €. 
▪ Dobo kreditiranja od 3 do 10 let. 
▪ Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita. 
▪ Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita. 
▪ Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID 

banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita). 
Sredstva kredita lahko namenite za: 

▪ 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. 

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita.  

POSOJILA ZA FINANCIRANJE NALOŽB V RAZVOJ, RAZISKAVE IN INOVACIJE (RRI) 

▪ Zagonsko podjetje oziroma start-up. 
▪ Samostojni podjetnik. 
▪ Malo in srednje veliko podjetje. 
▪ Veliko podjetje. 
▪ Zadruge. 
▪ Socialno podjetje. 
▪ Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €. 
▪ Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV. 
▪ Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka 
sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni. 

▪ Dobo kreditiranja od 3 do 9 let. 
▪ Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 let). Mesečna odplačila. 
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▪ Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru 
kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga 
zavarovanja. 

▪ Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika. 
Program temelji na shemi pomoči »de minimis«. 

Sredstva za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva za: 

▪ 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. 

KREDITI ZA RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE ZA MSP KRITI Z JAMSTVOM SID BANKE 

▪ Gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje 
velikega podjetja. 

▪ Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €. 
▪ Dobo kreditiranja od 1 do 10 let. 
▪ Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita. 
▪ Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita. 
▪ Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID 

banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita). 
Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita.  
Upravičeni stroški nastanejo v okviru projekta in vključujejo: 

▪ nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, 
drobnega inventarja in trgovskega blaga; 

▪ nabavno 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. 
  

 

KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si 
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