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Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih 
naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: 

JR SE OVE 2021) 
 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup 
in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov 
energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu 
in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. 

Upravičenci: Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o 
zadrugah.1 

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij 
po tem javnem razpisu, znaša 5.000.000,00 EUR v obdobju 2021 do 2023. 

Upravičen namen je: 
● A: Nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne 

energije do 10 MW; 
● B: Nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne 

energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša 

 
1 Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave, ki so del operacije. 
Državnih pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:  

● Primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), plutastih proizvodov in proizvodov, ki 
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 
v primerih: 

a. kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih 
proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo 
zadevno podjetje na trg, 
b. kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce, 

● Ribištvo in ribogojništvo in akvakultura, premogovništvo, jeklarstvo,  promet, ladjedelništvo, 
industrija sintetičnih vlaken, proizvodnja orožja in streliva, izvajanje okoljskih študij t.i. energetski 
pregledi za velika podjetja, zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, dejavnosti, povezane z 
izvozom, ki so neposredno povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. 
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od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne 
energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje; 

● C: Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih 
stroškov operacije, pri čemer dejavnosti iz točke B in točke C predstavljajo upravičen 
namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke A na javni razpis. 

Upravičeni stroški: 
● nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne 

energije; 
● nakup in vgradnja hranilnika energije; 
● pripadajoča električna inštalacija in oprema, 
● priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del; 
● strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije. 

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne 
bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. 

Neupravičeni stroški: 
● stroški storitev izdelave investicijske, projektne in ostale potrebne dokumentacije; 
● nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke; 
● stroški nakupa objektov; 
● stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin; 
● stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča; 
● naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing; 
● stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.; 
● skupni stroški strokovnega nadzora gradnje, ki presegajo 3 % upravičenih stroškov 

operacije; 
● vsi davki; 
● stroški upravnega postopka, različna svetovanja, pridobivanja dovoljenj, soglasij, 

priprava 
● vloge za ta javni razpis; 
● nepredvidena in dodatna dela; 
● nakup rabljene opreme, pilotnih in prototipnih naprav; 
● notarski in odvetniški stroški. 
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 Višina sofinanciranja:  
● S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov 

operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne 
moči. 

● Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse 
neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec. 

Minimalna višina operacije: 
Prijavitelj mora izkazati, da je minimalna vrednost operacije 100.000,00 EUR brez DDV. 
Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje, določen mora biti začetek in konec 
operacije. 

Posebni pogoji 
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, 

izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ. ID ne sme biti starejša od 
enega leta.  

2. Iz ID mora biti razvidna tudi razčlenitev operacije na upravičene stroške do 
sofinanciranja in neupravičene stroške. 

3. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred 
izdajo sklepa o izboru in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije.  

MERILO  
ŠTEVILO 
TOČK* 

Spremljanje proizvodnje električne energije 
(Omogočanje, da uporabnik on-line spremlja 
proizvodnjo električne energije) 

DA 5 

 NE 0 

Nazivna moč naprav za proizvodnjo električne 
energije z izrabo sončne energije Od vključno 0 do 80 [kW] 0 

 
Od vključno 80 do vključno 
499,99 [kW] 

od 0,01 do 
7,49 

 
Od vključno 500 do vključno 
999,99 [kW] 

od 7,5 do 
9,99 

 Od vključno 1000 ali več [kW] 10 
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Stroškovna učinkovitost naprav za proizvodnjo 
električne energije z izrabo sončne energije Od vključno 0 do 1000 [€/kW] 0 

 
Od vključno 1000 do vključno 
1499,99 [€/kW] od 9,99 do 4 

 
Od vključno 1500 do vključno 
2499,99 [€/kW] 

od 3,99 do 
0,01 

 Od vključno 2500 [€/kW] ali več 0 

SKUPAJ MAX  25 

* Vloga mora doseči minimalno vsaj 7,5 točk, drugače se zavrne. 

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022. 


