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Priloga 2 Povzetek pregleda finančnih spodbud 
 

V tem delu povzemamo povzetke finančnih spodbud, ki so bile vzpostavljene v programskem 
obdobju 2014-2020 na osnovi OP EKP ali drugih instrumentov po stanju januar-februar 2018. 
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Povzetek razpisa Vir Opombe 

OP EKP 2014-2020    

PN 6.3. Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih 
Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč 
(vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov 
za zmanjšanje hrupa.  
Temeljna cilja: učinkovita raba prostora znotraj mest in mestnih območij z reaktivacijo opuščenih in premalo 
izkoriščenih površin in stavb; in izboljšanje kakovosti javnih površin.  
Nameni: fizična prenova urbanih območij, podpora izvajanju projektov fizične prenove površin in stavb, 
podporne dejavnosti (vključevanje javnosti, projektne pisarne), ukrepi za gospodarsko in socialno oživitev 
mestnih območij ter ustvarjanje novih kreativnih in poslovnih jeder na prej opuščenih območjih, drugo).  
Večje operacije, katerih inv. vrednost presega 1 mio Eur. Najnižja možna vrednost: 250.000 Eur 
Sofinanciranje: do 80% upravičenih stroškov 
Upravičenci: Mestne občine, ki imajo sprejeto TUS in Izvedbeni načrt TUS. 

OP EKP, CTN – Prednostna naložba 
6.3 
Posredniško telo: ZMOS 
 
http://www.zmos.si/images/Povab
ilo63/Povabilo---CTN-PN-6_3-303-
19_2017.pdf 
 
 

Mehanizem 
celostnih 
teritorialnih naložb 
(CTN) ciljno 
izpostavlja prenovo z 
reaktivacijo 
opuščenih ali 
premalo izkoriščenih 
urbanih površin. 
Dostopen samo 11 
mestnim občinam. 

PN 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in pametna omrežja 
Specifični cilj 4.1.2 Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih 
Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb ali dela 
večstanovanjske javne stavbe za dosego celovite energetske prenove, ki ležijo znotraj urbanega območja TUS. 
Upravičeni ukrepi: prenova ovoja stavbe, preprečevanje toplotnih mostov, vgradnja energetsko učinkovitih 
ogrevalnih, hladilnih in prezračevanih sistemov, naprave in sistemi energetskega upravljanja. 
Sofinanciranje: do 50% upravičenih stroškov za GOI, ne več kot 5000 Eur/stanovanje. 
Upravičenci: mestne občine, javni stanovanjski skladi v 100% občinski lasti, ki izvajajo stanovanjsko politike 
občine na urbanem območju, opredeljenem v TUS. 

OP EKP, CTN – Prednostna naložba 
6.3 
Posredniško telo: ZMOS 
http://www.zmos.si/images/Povab
ilo_2/Povabilo%20-
%20CTN%20PN%204_1_303-
4_2017.pdf 

Dostopen samo 11 
mestnim občinam. 

PN 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi 
Upravičeni ukrepi:  projekti vozlišč P+R, projekti za razvoj kolesarske infrastrukture. 
Upravičenci: Mestne občine, imajo sprejete TUS, IN TUS in CPS. 
Sofinanciranje: do 80% upravičenih stroškov 

OP EKP, CTN - Prednostna naložba 
4.4 
Posredniško telo: ZMOS 
http://www.zmos.si/images/Povab
ilo_PN_4_4/Povabilo-CTN-PN-4_4--
-303-55-2017.pdf 

Dostopen samo 11 
mestnim občinam. 
 

PN 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi 
Specifični cilj 1: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih 
Ministrstvo za infrastrukturo - sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R  
Sklop I: sofinanciranje vsaj dveh vozlišč P+R, ne glede na tip  
Sklop II: sofinanciranje vsaj štirih manjših vozlišč P+R tipa C 
Upravičenci: občine z mestnimi območji in sprejeto CPS. 

OP EKP – PN 4.4. 
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/
mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMP
P/Javni_razpis_UTM_P_R_2017.pdf 
 

Eventuelno možno 
izvajati tudi na 
degradiranih 
območjih v sklpu 
prenov, če so 
izpolnjeni pogoji 
razpisa.  

http://www.zmos.si/images/Povabilo63/Povabilo---CTN-PN-6_3-303-19_2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo63/Povabilo---CTN-PN-6_3-303-19_2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo63/Povabilo---CTN-PN-6_3-303-19_2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo_2/Povabilo%20-%20CTN%20PN%204_1_303-4_2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo_2/Povabilo%20-%20CTN%20PN%204_1_303-4_2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo_2/Povabilo%20-%20CTN%20PN%204_1_303-4_2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo_2/Povabilo%20-%20CTN%20PN%204_1_303-4_2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo_PN_4_4/Povabilo-CTN-PN-4_4---303-55-2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo_PN_4_4/Povabilo-CTN-PN-4_4---303-55-2017.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo_PN_4_4/Povabilo-CTN-PN-4_4---303-55-2017.pdf
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Povzetek razpisa Vir Opombe 

Sofinanciranje: do 80% upravičenih stroškov 

PN 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi 
Specifični cilj 1: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih 
 
Ministrstvo za infrastrukturo - sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti  
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, 
ki predstavljajo investicije v: 
-       infrastrukturo za pešce, 
-       infrastrukturo za kolesarje, 
-       avtobusna postajališča. 
Upravičenci: občine z mestnimi območji in sprejeto CPS. 
Sofinanciranje: do 80% upravičenih stroškov 

OP EKP –  
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/
mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMP
P/Javni_razpis_UTM_2017.pdf 
 

Eventuelno možno 
izvajati tudi na 
degradiranih 
območjih v sklpu 
prenove, če so 
izpolnjeni pogoji 
razpisa.   

PN 1.3 Ekonomska infrastruktura 
MGRT – JR za sofinanciranje operacij ekonomsko poslovne infrastrukture v 2017 in 2018 (dograditev ali 
razširitev ekonomsko-poslovnih con) 
Višina sredstev: 15 mio nepovratni viri 
Namen: izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v povezavi s podpornimi storitvami za podjetja, kjer je 
izražen neposredni interes podjetij v smeri širitve in krepitve njihove verige vrednosti.  
Upravičenci: občine 
Upravičeni stroški: gradnja nepremičnin, nakup nezazidanih zemjišč, oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev 
Višina sofinanciranja: do 90 % 
Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 3.000.000 EUR 

OP EKP PN 1.3. Ekonomska 
infrastruktura 
 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_d
o_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t
3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%
5D=1124 

Upravičen nakup 
nezazidanih zemljišč 
(greenfield). 
Merila ocenjevanja 
ne dajejo prednosti 
prenovi oz. 
koriščenju 
degradiranih 
površin.  

Spodbude na osnovi Zakona o sofinanciranju občin   

Dodatno sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO-1 v letih 2017 in 2018 – nepovratna in povratna 
sredstva 
Namen: sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. 
Upravičenci: vse slovenske občine 
Upravičeni stroški: stroški nakupa zemljišč, predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije, 
gradnje, gradbenega nadzora, vračila obveznosti zadolževanja 
Višina sofinanciranja: do 100 % odobrenih upravičenih stroškov 
Maksimalna vrednost sofinanciranja: do razpoložljivih kvot po 1. odstavku 23. člena ZFO-1  

Zakon o financiranju občin – 23. 
člen 

Načeloma 
omogočena prenova 
degradiranih 
območij. 

EKO sklad   
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Povzetek razpisa Vir Opombe 

Nepovratna sredstva: spodbujanje gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena z visoko energijsko 
učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v 
veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.  
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;  
12620 Muzeji in knjižnice;  
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 
12650 Stavbe za šport. 
Višina nepovratne finančne spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 50 % priznanih 
stroškov naložbe.  

 
Krediti za naložbe v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena:  za šport. 

https://www.ekosklad.si/lokalna-
samouprava/nameni/prikazi/action
ID=49 

Eventuelno 
dopolnjevanje v 
smislu prenove DUO 
za nove namene po 
predhodni pripravi 
terena za novo 
gradnjo (pr. iz 
industrijske rabe v 
kulturno, 
izobraževalne, idr. 
namene podprte z 
razpisom). 
 
Vnaprejšnje 
načrtovanje!  

Krediti EKO sklada: Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali 
financirajo občine na območju Republike Slovenije za naložbe v naslednje ukrepe: 
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,  
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), 
C) gospodarjenje z odpadki, 
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in 
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo. 

https://www.ekosklad.si/lokalna-
samouprava/nameni/prikazi/action
ID=27 

 

SID banka v funkciji Sklada skladov 
– financiranje regionalnega in družbenega razvoja s finančnimi instrumenti Evropske kohezijske politike 
2014 – 2020 
S podpisom sporazuma (MGRT in SID banka 24.11.2017) je bil vzpostavljen prvi slovenski Sklad skladov, 
namenjen uporabi sredstev evropske kohezijske politike. SID banka je bila imenovana za upravljavca Sklada 
skladov, v katerega bo vplačanih 253 milijonov evrov iz evropskih sredstev OP EKP 2014 - 2020. Namen 
Sklada skladov je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih 
vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih: raziskave, 
razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost in urbani razvoj. 
SID banka bo v okviru Sklada skladov prek finančnih posrednikov (predvsem komercialnih bank in javnih 
skladov) slovenskim podjetjem in občinam nudila nove finančne produkte, ki bodo prispevali k doseganju 
ciljev operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Sredstvom 

https://www.sid.si/oddelek-za-
izvajanje-sklada-skladov 
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evropske kohezijske politike in drugim evropskim sredstvom iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov 
(ESIS) bodo finančni posredniki zagotovili še dodatna lastna sredstva. 
Predvideni finančni produkti, višina sredstev in ciljne skupine po posameznih področjih: 

- za področje MSP so predvideni mikrokrediti, portfeljske garancije in lastniško financiranje v skupni 
vrednosti 135 mio EUR,  

- za področje RRI so predvideni krediti in portfeljske garancije v skupni vrednosti 88 mio EUR, 

- javnemu sektorju in podjetjem ESCO bo na področju energetske učinkovitosti na voljo 25 milijonov 
evrov evropskih sredstev za ugodne kredite, namenjene celoviti energetski prenovi javnih stavb; 

- Na področju urbanega razvoja se javnemu sektorju in zasebnemu sektorju, ki upravlja z javnimi 
površinami in stavbami ipd., ter javno-zasebnim partnerstvom obetajo ugodni krediti za projekte na 
področju urbanega razvoja, in sicer izključno za investicije na NERUO območjih v 11 mestnih občinah. Za 
ta namen bo na voljo 5 milijonov evrov evropskih sredstev.  

 
Glede na to, da se v urbanih degradiranih območjih nahajajo  oziroma vanje vlagajo tudi  gospodarski 
subjejkti, so tudi sredstva, ki bodo namenjena v osnovi spodbujanju raziskav in razvoja ter MSP-jem, 
posredno lahko uporaben vir pri prenovah in gospodarskih vlaganjih DUO območja. 
 

SID banka – ZA OBČINE  
– financiranje regionalnega in družbenega razvoja z lastnimi in drugimi viri SID 
Krediti za občine preko sodelujočih komercialnih bank za financiranje infrastrukturnih naložb in naložb v 
regionalni razvoj:  

 Telekomunikacijsko, transportno-prometno, športno, kulturno, zdravstveno, turistično in drugo 
infrastrukturo. 

 Stanovanjsko oskrbo na posebnih področjih (nakup, gradnja ali prenova neprofitnih stanovanj, stanovanj 
za mlade, domov za ostarele in oskrbovanih stanovanj…). 

– Dolgoročno financiranje naložb v lokalno javno infrastrukturo ter lokalnih ukrepov učinkovite rabe 
energije in stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva. (povratna sredstva za zagotavljanje 
sofinanciranja naložb podprtih z EU sredstvi) 

https://www.sid.si/obcine/financi
ranje-regionalnega-druzbenega-
razvoja 
 
https://www.sid.si/obci 
ne/financiranje-infrastrukturnih-
energetskih-projektov 

Povezava s 
prednostnimi 
naložbami OP EKP. 

Slovenski regionalno razvojni sklad  - UGODNA POSOJILA OBČINAM za financiranje projektov lokalne in 
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj 
po izvedbi projekta. (razpis v 2017) 
Upravičeni stroški: stroški nakupa zemljišč,  
gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (v primeru 
rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so 
sestavni del prijavljenega projekta 

http://www.regionalnisklad.si/ob
cine 

 

https://www.sid.si/obcine/financiranje-regionalnega-druzbenega-razvoja
https://www.sid.si/obcine/financiranje-regionalnega-druzbenega-razvoja
https://www.sid.si/obcine/financiranje-regionalnega-druzbenega-razvoja
https://www.sid.si/obci
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Občina lahko pridobi posojilo v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. 
Inv.vrednost: min. 50,000 Eur, Posojilo: 50.000 – 1.500.000 Eur, doba vračanja do 20 let, obrestna mera: od 
3-mesečni Euribor +0,60 % do 3-mes. Euribor +1,20 % 

 
 


