
 

 

Strokovno – informativni članek 
»Napovedani javni razpisi v letu 2021« 

 
Država in lokalna skupnost sta in bosta v letu 2021 za podjetja predvidoma namenili kar nekaj sredstev, ki jih 
bodo podjetja lahko koristila preko različnih javnih razpisov in pozivov. V nadaljevanju podajamo informacije o 
nekaterih predvidenih (še ne objavljenih) javnih razpisih Slovenskega podjetniškega sklada, SPIRIT Slovenija, 
javne agencije ter občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Železniki. Poudariti je potrebno, da gre za 
predvidene javne razpise in pozive. Natančnejši podatki bodo znani ob njihovi objavi. 
 
 
1) Slovenski podjetniški sklad 
 
1.1) »Vavčerji« 
Vavčerji so spodbude malih vrednosti, ki bodo ponovno objavljene februarja 2021. Predvideva se, da se bodo 
Vavčerji lahko koristili za  podobne namene kot v letu 202o. Med drugim tudi za izdelavo spletne strani, 
vzpostavitev spletne trgovine, usposabljanje zaposlenih na področju digitalnih kompetenc, pripravo digitalne 
strategije, statusno preoblikovanje družb, skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, 
udeležbo na gospodarskih delegacijah v tujini, udeležbo na mednarodnih forumih, izdelavo tržne raziskave tujih 
trgov, certifikate kakovosti... Podjetja bodo preko Vavčerjev lahko pridobila od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR. 
Vrednost pridobljenih sredstev bo odvisna od posameznega Vavčerja. 
 
1.2) »Digitalizacija in digitalna transformacija v malih in srednje velikih podjetjih« 
Javni razpis bo predvidoma objavljen meseca marca 2021, z namenom, da se spodbudi rast in razvoj podjetij na 
osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dvigne upravljavske 
kapacitete, vpelje digitalne poslovne modele, izvede investicije za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in 
poslovanje ter poveča dodano vrednost na zaposlenega v podjetjih. Na voljo bo 30.000.000,00 EUR. Sredstva  se 
bodo upravičencem dodeljevala za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, nakup neopredmetenih osnovnih 
sredstev, storitve zunanjih izvajalcev, plače in povračila v zvezi z delom ter posredne stroške. 
 
1.3) »P1 plus 2021 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere« 
Javni razpis bo predvidoma objavljen meseca marca 2021. Na voljo bo 30.000.000, 00 EUR. V okviru javnega 
razpisa se bodo dodeljevale garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. 
 
 
2) SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 
2.1) »COVID - 19 - Likvidnost MSP za gostinstvo in turizem 2021« 
Javni razpis bo predvidoma objavljen meseca marca 2021. Na voljo bo 36.200.000,00 EUR. Do sredstev bodo 
upravičena podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost v gostinstvu in turizmu. Sofinancirali se bodo obratovalni 
stroški, ki so nastali zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID - 19. Upravičeni stroški javnega 
razpisa bodo za obdobje od 12.3.2020 do 31.5.2020. Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, 
vendar največ 9.999,00 EUR. 
 
2.2) »Vavčer za raziskovalce« 
Javni razpis bo predvidoma objavljen septembra 2021. Na voljo bo 7.000.000,00 EUR. Objavljen bo z namenom 
zagotavljanja sredstev podjetjem za ohranjanje zaposlitev raziskovalnega kadra. Sofinanciral pa bo stroške plač. 
 
 
3) Razpisi občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki 
 
3.1) »Razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane« 
Javni razpis bo predvidoma objavljen do poletja 2021. Najava bo objavljena v Podbelgaških novicah, 
besedilo javnega razpisa pa na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane. Za enkrat se bistvenih 
sprememb glede na lanskoletni javni razpis ne predvideva. Nameni za katere se bodo sredstva dodeljevala 
so subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest, subvencioniranje promocije izdelkov in storitev, 
subvencioniranje izdelave poslovnega načrta, subvencioniranje projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za poslovne objekte na območju Občine Gorenja vas – Poljane. 
 
 



 

 

3.2) »Javni razpis finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Železniki za leto 2021« 
Javni razpis bo predvidoma objavljen junija 2021 in sicer v Ratitovških obzorjih ter na spletni strani Občine 
Železniki. Za enkrat se bistvenih sprememb glede na lanskoletni javni razpis ne predvideva. Nameni za katere se 
bodo sredstva dodeljevala so subvencioniranje realnih obrestnih mer za pridobljene kredite, naložbe za nakup 
opreme in nematerialne investicije, promocija izdelkov in storitev, svetovalne storitve, izobraževanje in 
usposabljanje, pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja, pospeševanje izobraževanja, sofinanciranje 
izdelave poslovnega načrta.  
  
3.3) »Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Škofja Loka za leto 2021«  
Javni razpis bo predvidoma odprt marca 2021. Objavljen bo na spletni strani Občine Škofja Loka. Za enkrat se 
bistvenih sprememb glede na lanskoletni javni razpis ne predvideva. Nameni za katere se bodo sredstva 
dodeljevala pa so sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru Škofje Loke, spodbude za samozaposlovanje in 
nova delovna mesta. 
 
Viri: spletna stran Slovenskega podjetniškega sklada, občine Škofja Loka, Gorenja vas – Polane, Železniki ter 
izobraževanje svetovalcev SPOT svetovanje dne, 21.1.2021 
 
Pripravila: Jana Šifrar 
 
Datum: 5.2.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 


