
 

 

                   

 

                                STROKOVNI ČLANEK 2/2023 

 

AKTUALNA PODPORA IN SPODBUDE PODJETNIŠTVU IN 

GOSPODARSTVU  V LETU 2023 

 

V drugem letošnjem strokovnem članku predstavljamo in povzemamo aktualno podporo podjetništvu in 

gospodarstvu v letu 2023, ki jo je na novinarski konferenci Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 

predstavil minister Matjaž Han s sodelavci. 

 

V torek 14.2.2023 je bil predstavljen načrt razvojnih finančnih spodbud za slovensko gospodarstvo, 

turizem in šport v letošnjem letu. Predstavljena je bila časovnica in vsebine javnih razpisov za nepovratna 

in povratna finančna sredstva, ki jih bo ministrstvo skupaj z izvajalskimi institucijami letos dalo na 

razpolago gospodarskim subjektom. 

 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v letošnjem letu skupaj z izvajalskimi organizacijami in 

SID banko gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; 

od tega 304,9 milijona evrov z lastnimi sredstvi. Ministrstvo z načrtovanim vlaganjem razvojnih sredstev 

nadaljuje s krepitvijo konkurenčnosti in dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. 

 

Razvojne spodbude MGTŠ bodo v letu 2023 na voljo na naslednjih področjih 

 

 



 

 

 

 

Trenutno je objavljenih že pet ukrepov oziroma razpisov, ki imajo predvidene roke za oddajo vlog v 

letošnjem letu, in sicer: 

 

• Spodbujanje gospodarskih naložb mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) na območju, kjer 

živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem,  

• Uvajanje trajnostnih in krožnih poslovnih modelov v zagonskih podjetjih in MSP-jih,  

• Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP-je,  

• Spodbude za raziskovalno razvojne projekte ter  

• Trajnostni razvoj turistične infrastrukture v turističnih destinacijah.  

 

 

Ministrstvo bo 23 novih razpisov objavilo tekom vseh štirih kvartalov letošnjega leta. 

 
Izvajalske institucije in SID banka bodo objavile predvidoma še dodatnih 17 ukrepov v vrednosti 329,5 

milijona evrov (med ukrepe SID banke iz zadevnega načrta zajemamo le ukrepe, ki so oblikovani iz naslova 

vplačila sredstev s strani MGTŠ). 

 
 
Načrt okvirnih javnih razpisov 
 
Podjetja in ostali upravičenci lahko na spletnem mestu gospodarskega ministrstva najdete časovnico 

predvidenih letošnjih objav in okvirne usmeritve posameznih javnih razpisov. Ministrstvo bo časovnico 

tekom leta posodabljajo.  

 

 



 

 

 

 

Zgodaj spomladi ali maja obeta večja sprememba razvojnih spodbud. V načrt denimo še ni zajeto področje 

javnih investicij v športno infrastrukturo. Hkrati se obeta tudi nov finančni vir, to so evropska sredstva iz 

pobude Repower EU, kjer se načrtuje ukrep, ki bo osredotočen na industrijo. 

 
 
Vir: 

• GOV.SI: Načrt razvojnih finančnih spodbud za slovensko gospodarstvo, turizem in šport v letu 

2023, https://www.gov.si/dogodki/2023-02-14-nacrt-razvojnih-financnih-spodbud-za-
slovensko-gospodarstvo-turizem-in-sport-v-letu-2023/ ; 14.2.2023 

• Letos 634,4 milijona evrov za razvoj gospodarstva, turizma in športa, 
https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/304053  

• NAČRT RAZVOJNIH SPODBUD 2023, 14.2.2023, različica 1.0 

• Predstavitev razvojnih spodbud 2023, novinarska konferenca, 14. 2. 2023 
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Roman Wolf, svetovalec 
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SPOT svetovanje Pomurje (Pomurska gospodarska zbornica) 

 

 

 

W:      https://www.spotpomurje.si  

     https://www.facebook.com/SPOTPomurje/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR podporno okolje 2023 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna 

agencija 
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