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Viri financiranja - lastniški ali dolžniški

- Vsako podjetje mora imeti zanesljiv vir financiranja, ki zagotavlja stalno dostopna sredstva za 
kritje stroškov poslovanja in investicije v poslovno rast. 

- Cilj vsakega podjetnika je gotovo ta, da si uspe vsa potrebna sredstva zagotoviti samostojno iz 
akumulacije kapitala, dobička in tekoče prodaje, a to v začetku še ne bo mogoče – mala in 
srednje velika podjetja na začetku svoje poslovne poti potrebujejo dodatno stalno 
financiranje, pri čemer so na voljo različne rešitve. 

- Vedno znova se poraja vprašanje ali so lastniški viri financiranja tisti, ki so za podjetje 
najprimernejši ali so dolžniški tisti, ki prinašajo najugodnejšo rešitev.

- Novoustanovljena podjetja bodo sicer naletela na nekaj ovir pri iskanju financiranja, saj jim 
pogoji za sklenitev kreditov pri bankah niso naklonjeni, prav tako so omejene nekatere druge 
vrste financiranja. Še vedno pa obstajajo opcije, ki jih je možno zelo dobro izkoristiti. V 
grobem jih lahko razdelimo v dve skupini, to so dolžniški in lastniški viri financiranja.
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Viri financiranja - dolžniški viri financiranja

- Gre za vsako možnost pridobitve sredstev s kasnejšim odplačilom (bančna posojila in druge
oblike posojil). 

- Za to vrsto financiranja so značilne obresti, ki predstavljajo strošek financiranja – v nekaterih 
primerih so obrestne mere zelo ugodne, vedno pa je treba premisliti, koliko bo posojilo stalo. 

- Pri dolžniških virih financiranja je pomembno predvsem to, da se izdela dober dolgoročni 
načrt odplačevanja

- Treba je upoštevati stroške v obliki obresti, za večja posojila pa se zahtevajo tudi zavarovanja 
v obliki hipotek, zavarovanja vseh terjatev, osebna poroštva in drugo.
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Viri financiranja - lastniški viri financiranja

- Lastniški viri financiranja so tisti, pri katerih v zameno za takoj razpoložljiva sredstva prodamo 
delež v podjetju in investitorjem zagotovimo soudeležbo pri dobičku v primeru poslovnih 
uspehov. 

- Razlika v primerjavi z dolžniškimi viri je očitna, saj v tem primeru denarja ni treba vračati in 
tudi ni treba skrbeti glede obresti. 

- Tveganje je na strani investitorjev, zato je takšne vire tudi težje dobiti. 

- Obstajajo nekatere dobre opcije, na primer investicije v zagonska podjetja ali tako imenovano 
množično financiranje oziroma »crowdfunding«. Pri vseh oblikah tovrstnega financiranja 
pridobijo investitorji določene pravice. Običajno je to soudeležba pri dobičku podjetja, lahko 
pa tudi odločanje o delovanju podjetja.
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/unlocking-the-crowdfunding-
potential-for-the-european-structural-and-investment-funds

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/unlocking-the-crowdfunding-potential-for-the-european-structural-and-investment-funds
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Viri financiranja - katere vire financiranja izbrati

- Možnosti je torej več, je pa izbira povsem odvisna od situacije. Lastniški viri financiranja so za 
manjša podjetja običajno bolj privlačni. Dolžniški viri pa imajo to prednost, da zagotavljajo 
hitro in zanesljivo financiranje. Prav manjša podjetja na začetku svojega poslovanja pogosto 
potrebujejo takoj razpoložljiva sredstva.

Lastniški vir financiranja 

- niso na voljo vsakemu podjetju,

- v poštev pridejo le v določenih okoliščinah, 

- za najbolj učinkovito predstavitev potencialnim investitorjem že pripraviti prototipe in morda 
kar zagnati proizvodnjo.

Dolžniški viri financiranja

- so dražji saj zahtevajo redna in točno določena plačila,

- stroške lahko krijejo višji dobički zaradi poslovne rasti.
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Model ESCO

- Poslovni model ESCO podjetjem omogoča, da projekte energetske prenove izvedejo brez 
vnaprejšnjega vlaganja lastnega kapitala, saj investicijo odplačajo iz ustvarjenih energetskih 
prihrankov.

Model ESCO ima številne prednosti:

- delno ali 100 % financiranje investicije,

- investicija ni zabeležena v naročnikovih bilancah,

- zajamčeni prihranki energije,

- celovita izvedba energetske obnove „na ključ“, ki omogoča, da se naročniki lahko 
osredotočajo na svojo osnovno dejavnost.
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Model ESCO
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Neto sedanja vrednost: koncept in izračun

- Vlagatelji, ki odločajo o financiranju določenih projektov, uporabljajo kazalnike za oceno 
njihove dobičkonosnosti. Glede na to, kako uspešne bodo načrtovane naložbe, se sprejme 
končna izbira in določi obseg kapitala. 

- Priljubljen in zelo učinkovit kazalec v tej zadevi je neto sedanja vrednost (NPV).

- Je vsota vseh diskontiranih vrednosti prilivov in odtokov za projekt. Razlika med prejemki 
denar in nastali stroški (naložbe), ki so določeni danes, se imenujejo neto sedanja vrednost. 
Diskontiranje dohodkov omogoča investitorju primerjavo projektov različnih časovnih 
parametrov in sprejemanje informiranih odločitev o njihovem financiranju.
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Neto sedanja vrednost: koncept in izračun

- Glavni namen tega kazalnika je jasno razumeti, ali je vredno vlagati v to ali tisto naložbeni 
projekt. Pogosto se izbira med različnimi načrti, ne le ob upoštevanju dolžine življenjskega 
cikla, temveč tudi glede na čas naložbe, višino in naravo prihodka posameznega podjetja.

- Neto sedanja vrednost vam omogoča, da časovni okvir "izbrišete" in pričakovani končni 
rezultat (njegovo vrednost) dosežete v eni točki. S tem je mogoče videti dejansko 
učinkovitost naložb in koristi, ki jih je mogoče doseči z izvajanjem vsakega projekta. 

- Investitor jasno vidi dobiček, kar pomeni, da lahko samozavestno da prednost eni od 
alternativnih naložb - tisti z večjo NPV.
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Neto sedanja vrednost: koncept in izračun

- Diskontirani dohodek je opredeljen kot razlika med prihodki in odhodki, zmanjšan na ničelno 
obdobje (danes). 

Formula za izračun NPV je naslednja: 

- NPV (NPV) = - IC + FCF t / (1 + i) t , kjer je t = 1 ... n.

IC - začetna naložba, tj. Načrtovana naložba v projekt. Vzamejo se z negativnim predznakom, saj 
so to investitorjevi stroški izvajanja poslovne ideje, za katere se pričakuje, da bodo v prihodnosti 
prejemali donose. Ker se naložbe pogosto ne izvajajo hkrati, ampak po potrebi (porazdeljene v 
daljšem časovnem obdobju), jih je treba ob upoštevanju časovnega faktorja tudi diskontirati.

FCFt - denarni tok, diskontiran skozi čas. Opredeljen je kot vsota vseh prilivov in odtokov v 
vsakem obdobju t (se giblje od 1 do n, kjer je n trajanje investicijskega projekta).

i je diskontna stopnja (odstotek). Uporablja se za diskontiranje vseh pričakovanih prihodkov v 
eno vrednost vrednosti v trenutnem času.
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Neto sedanja vrednost: koncept in izračun

Če je NPV> 0

- Če se pri izračunu neto sedanje vrednosti doseže vrednost, ki je večja od "0„ je to znak, da 
gre za donosno investicijo.

Če je NPV <0

- Če je bila pri izračunu neto sedanje vrednosti naložbenega projekta pridobljena negativna 
vrednost, naložba ne bo donosna. Tako, če izberemo projekt z NPV <0, investitor ne bo samo 
zaslužil, ampak tudi izgubil nekaj svojega denarja. Tukaj je odločitev nedvoumna - zavrnitev 
financiranja.

Če je NPV = 0

- Prav tako se zgodi, da je diskontirani dohodek enak nič. To pomeni, da ob upoštevanju 
časovnega faktorja, vlagatelj ne bo izgubil ničesar, ampak tudi ne bo zaslužil. Običajno se 
takšni projekti ne sprejemajo, razen v nekaterih izjemah. 
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SMERNICE O DODELJEVANJU POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« IN 
DRŽAVNIH POMOČI

- Pomoč »de minimis« in DP se dodeljuje v določeni višini za posamezne namene kot 
nepovratna sredstva v obliki dotacij.

- Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo 
konkurence in ne predstavljajo državne pomoči.

- Pomoč po shemi »de minimis« pomeni, da se ta pomoč sešteva z drugimi »de minimis« 
pomočmi (razen COVID-19 pomoči), in da podjetje v zadnjih treh proračunskih letih ne sme 
prejeti več kot 200.000 EUR te pomoči.

PREJEMNIKI

- Prejemniki pomoči »de minimis« in DP so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikro, mala, srednja in velika podjetja ne glede na njihov pravni status ali obliko.

- “Podjetje” je lahko vsak subjekt ne glede na svojo statusno pravno obliko, organizacijo ali 
lastništvo, če je njegova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je 
dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem 
te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti.
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SMERNICE O DODELJEVANJU POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« IN 
DRŽAVNIH POMOČI

Do pomoči »de minimis« in DP niso upravičeni subjekti, ki:

- so podjetja v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/ES,

- so nenamensko koristili javna sredstva in od ugotovitve nepravilnosti še ni preteklo 5 let,

- imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije in zaposlenih, pri čemer 
neporavnana obveznost presega 50,00 EUR,

- so že koristili pomoč za iste upravičene stroške do višine, ki jo omogočajo posamezna 
pravila »de minimis« in DP,

- so že prejeli pomoč »de minimis« ali DP in naložbe oziroma storitve niso izvedli v skladu 
s podpisano pogodbo,

- so v postopku obravnave kršenja delovne zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih 
kaznovani za storitev prekrška s področja delovne zakonodaje.
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SMERNICE O DODELJEVANJU POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« IN 
DRŽAVNIH POMOČI – UPRAVIČENI STROŠKI

Neupravičeni stroški naložbe so stroški, ki jih Eko sklad ne sofinancira. 

To so zlasti: 

- stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino naložbe, 

- davek na dodano vrednost (v nadaljevanjem besedilu: DDV), razen v primeru, ko prejemnik 
pomoči po pravilu "de minimis" nima pravice do odbitka vstopnega DDV, 

- stroški, ki so kot neupravičeni izvzeti z določili vsakokratnega javnega poziva, javnega razpisa 
ali drugega postopka dodelitve spodbude. 
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SMERNICE O DODELJEVANJU POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« IN 
DRŽAVNIH POMOČI – NEUPRAVIČENI STROŠKI

Stroški naložbe, ki so lahko:

- stroški materialnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč,

- stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

- stroški nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, 
znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

- stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,

- stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja, stroški priprave in izdelave razvojne in 
investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo naložb gospodarske, 
turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov naložb širšega pomena,

- plače novo zaposlenih v podjetju,

- stroški za realizacijo novega poslovnega programa,

- stroški pridobivanja intelektualnih pravic,

- stroški, povezani s posojili in

- drugi stroški odloga ali odpisa obveznosti.
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SMERNICE O DODELJEVANJU POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« IN 
DRŽAVNIH POMOČI

www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/

http://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/
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Eko sklad

KONTAKT IN URADNE URE

- ekosklad@ekosklad.si

- 01 / 241 48 20

- Ponedeljek, sreda in petek

- 12.00 - 14.00 h

- https://www.ekosklad.si/gospodarstvo

- Bleiweisova cesta 30

- Ljubljana, vložišče, 1. nadstropje

- Osebno od ponedeljka do petka ali vsak 
delovnik:

- Sprejem pisanj (dokumentov) 8.00 - 14.00

- Sprejem strank 9.00 - 14.00

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo
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NEPOVRATNE SPODBUDE - PRAVNE OSEBE

URE ukrepi
v podjetjih

kredit +
subvencija

Samoskrba z 
el. energijo

Energ.  
prenova 

poslovnih 
stavb z več 

deli

ELEKTR. 
VOZILA

ENERG.
PREGLED

ENERG. VARČNE  
PNEVMATIKE

za težka tovorna 
vozila in 
avtobuse
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Naložbe v energetsko učinkovitost

Nepovratna sredstva do 20% in/ali kredit (obrestna mera 0%)

A - izolacija fasade (zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu)

B – izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo

C – izolacija strehe ali stropa proti neogrevanem prostoru/podstrešju

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva,

E – toplotna črpalka za centralno ogrevanje,

F – kurilna naprava na lesno biomaso za centralno ogrevanje,

G – priklop na sistem daljinskega ogrevanja,

H – solarni ogrevalni sistem,
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Naložbe v energetsko učinkovitost

I – prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,

J – energijsko učinkovit sistem razsvetljave,

K – optimizacija sistema ogrevanja,

L – plinski kondenzacijski kotel za centralno ogrevanje,

M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,

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

O – energijsko učinkovite elektromotorje in/ali frekvenčnih pretvornikov,

P – uvedba sistema upravljanja z energijo,

R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu

S – naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote
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Samooskrba z električno energijo

- Nepovratna sredstva 180 EUR na 1 kVA priključne moči.

- Do največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

- Nakup in vgradnja naprav za: 

- individualno in 

- skupnostno samooskrbo.

- Za mali poslovni odjem.
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Nova električna vozila

KREDIT

- Obrestna mera 1,3%

- Višina kredita: min. 25.000 EUR

- Vlogo je potrebno oddati pred sklenitvijo kakršnegakoli pravno zavezujočega posla

NEPOVRATNA SREDSTVA

- do največ 20 % vrednosti naložbe, 

- oziroma:
• 4.500 EUR za avtomobil kat. M1

• 3.500 EUR za avtomobil za prevoz tovora ali potnikov kat. N1

• 1.500 EUR za štirikolesnik kat. L7e

• 1.000 EUR za štirikolesnik kat. L6e

• 750 EUR za motor kat. L3e ali L4e ali L5e

• 500 EUR za motor kat. L2e

• 300 EUR za skuter kat. L1e-B
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Pnevmatike višjega energijskega razreda

- Pogoj: pnevmatike razreda A in B

- Višina spodbude: 70 EUR za posamezno pnevmatiko

Največje število sofinanciranih pnevmatik na vozilo:

- kategorije N2 – do 6 pnevmatik

- kategorije N3 – do 12 pnevmatik

- kategorije O3 – do 6 pnevmatik

- kategorije O4 – do 12 pnevmatik

- kategorije M3 – do 6 pnevmatik
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Energetski pregled ali uvedba sistema upravljanja z energijo

Nepovratna sredstva do 50%

- Za izvedbo energetskih pregledov in pridobitev standarda SIST EN ISO 50001 so namenjena 
malim, srednjim in velikim podjetjem, ki jih niso obvezani opraviti po Energetskem zakonu.

Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov za ukrepa:

- Izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta,

- Uvedba sistema upravljanja z energijo po standardu SIST EN ISO 50001 
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Naložbe v stavbe z več deli

Nepovratna sredstva

- 20% priznanih stroškov naložbe

- Za starejše stavbe s tremi ali več deli (poslovne, poslovno-stanovanjske)

Za ukrepe:

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

B – toplotna izolacija ravne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju

C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo

D – optimizacija sistema ogrevanja

E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
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Krediti za ostale okoljske naložbe

KREDITI

Obrestna mera 1,3%

- Višina kredita: od 25.000 EUR do 2 milijona EUR (največ 85% priznanih stroškov naložbe)

- Odplačilna doba: 15 let

Za ukrepe:

- A – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

- B – zmanjšanje onesnaževanja zraka

- C – gospodarjenje z odpadki

- D – varstvo voda in učinkovita raba vode

- E – odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo

- F – začetne naložbe v okoljske tehnologije
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Razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja 
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 6.12.2019 v Uradnem listu št.73 /2019 

objavilo javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za 
povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

- Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v 
nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov 
energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

- Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in 
energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje 
velikih podjetjih s področja turizma.

- Povezava do razpisa

https://www.gov.si/novice/2019-12-19-razpis-podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
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Razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja 
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

- 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),

- 55.201 (počitniški domovi in letovišča),

- 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),

- 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),

- 55.101 (restavracije in gostilne).
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Razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja 
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

- energetska obnova objektov in snovna učinkovitost;

- stroški informiranja in komuniciranja,

- stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme de minimis pomoči 
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« Dodeljena sredstva za 
sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 200.000,00 EUR.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 
21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.
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Razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja 
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

- Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,

- Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,

- Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75%, za Kohezijsko 
regijo Zahodna Slovenija pa največ 70%.
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www.skladskladov.si/mala-in-srednja-podjetja

https://www.skladskladov.si/mala-in-srednja-podjetja
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www.spiritslovenia.si

http://www.spiritslovenia.si/
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Follow us on :

Kontakt: 

Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

Črtomir Kurnik

crtomir.kurnik@leag.si

mailto:crtomir.kurnik@leag.si
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