
 

 

Javni razpis: 

»PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE 

IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBMEJNEM PROBLEMSKEM OBMOČJU« 

 

 

PREDMET IN NAMEN 
JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov 

snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov v mikro, 

malih in srednje velikih podjetjih (MSP) s področja turizma na obmejnem 

problemskem območju.  

 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s 

spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe 

energije in snovi.  

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA Cilji javnega razpisa so: 

• Zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov 

snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih 

virov 

• Zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma 

• Povečanje dodane vrednosti MSP 

• Zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma 

• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

 

UPRAVIČENEC PODPORE  Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ter fizične osebe, ki 

imajo status samostojnega podjetnika.  

Delovati morajo na področju turizma, ter biti registrirani za eno od 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) 

 

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež ali poslovno enoto, 

ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis. 

 

Upravičeno območje po tem javnem razpisu je obmejno problemsko 

območje, kamor spadajo: 

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, 

Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, 

Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, 

Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, 

Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, 

Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, 

Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske 

Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, 

Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na 

Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, 

Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, 



 

 

Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, 

Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale. 

 

SPLOŠNI POGOJI ZA 
PRIJAVITELJE 

LASTNIŠTVO NEPREMIČNIN: Zemljišče, na katerem se bodo izvajali ukrepi, ki 

so predmet vloge ter stavba, na kateri se bodo izvajali ukrepi, mor biti ob 

oddaji vloge v lasti prijavitelja. Če zemljišče ali stavba, na kateri se bodo izvali 

ukrepi, ni v lasti prijavitelja, mora prijavitelj ob vlogi priložiti pogodbo o 

najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijsko pogodbo, 

sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča ali služnostno pravico za 

gradnjo, s trajanjem še najmanj 5 let po zaključku operacije.  

 

Turistična kapaciteta mora biti evidentirana v AJPES-ovem Registru 

nastanitvenih obratov in mora imeti najmanj 8 stalnih ležišč.  

 

Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica 

stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v 

stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter 

delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni 

operaciji z upoštevanjem načrtovanih ukrepov. 

 

VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV  

Višina razpisanih sredstev znaša skupno 11.223.900,00 EUR, od tega: 

- 7.856.730,00 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 

- 3.367.170,00 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. 

  

VIŠINA SOFINANCIRANJA Shema de minimis, do največ 200.000 EUR enotnemu podjetju v obdobju 
zadnjih treh let. 

Minimalna načrtovana vrednost operacije: 50.000 EUR z vključenim DDV.  

STOPNJA SOFINANCIRANJA Intenzivnosti pomoči: 

Kohezijska regija Delež lastnih 

virov 

prijavitelja 

Delež EU 

Vzhodna Slovenija 25% 75% 

Zahodna Slovenija  30% 70% 

 
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme de minimis 
pomoči. Skupni znesek pomoči, enotnemu podjetju ne sme presegati 
200.000 EUR v obdobju zadnjih treh let.  

NASTANEK UPRAVIČENIH 
STROŠKOV 

Upravičeni so stroški in izdatki, ki nastanejo od datuma objave javnega 
razpisa do 30.09.2019.  

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG  Rok za oddajo vlog je 10.08.2018.  

 
 



 

 

UPRAVIČENI STROŠKI  
 
 

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 

 Obnova objektov  
Vključeni so vsi stroški povezani z izvedbo obnove objektov ter 
stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, 
ki vplivajo na energijsko in snovno učinkovitost stavbe in večji delež 
obnovljivih virov energije. 
 
Ukrepi za večjo energetsko in snovno učinkovitost ter večjo rabo 
obnovljivih virov energije objekta so: 

• celovita energetska obnova stavb; 

• obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja 
stavb; 

• vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in 
drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov 
energije; 

• vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave;  

• zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; 

• zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za 
proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; 

• zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko 
učinkovitejšim; 

• vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; 

• ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; 

• ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov. 
 
Stroški za izvedbo novogradenj ali dozidav objektov ter stroški za 
vzpostavitev novih turističnih kapacitet niso upravičen strošek.  
 

 Stroški informiranja in komuniciranja 

• stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani, 

• stroški oglaševalskih storitev in storitev objav, 

• stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, 

• drugi stroški informiranja in komuniciranja. 

Med stroški informiranja in komuniciranja ter operacijo mora obstajati 
neposredna povezava. 

Izdatki za informiranje in komuniciranje ne smejo predstavljati več kot 10% 
skupnih upravičenih stroškov.  

 Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
Gre za stroške, ki jih izvedejo zunanji izvajalci, upravičeni stroški so: 

• stroški svetovalnih in nadzornih storitev (pravno, finančno, 
trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa); 

• stroški izdelave študij o izvedljivosti projektov, projektne 
dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa; 

• storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih 
mnenj in poročil. 

Stroški pod zap. št. 2 in 3 so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo stroški 
pod zap. št. 1. Stroški pod zap. št. 1 in 3 so upravičeni v delu objekta, ki je 
namenjen za turistično dejavnost. 

 


