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Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov 
podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije 

COVID-19/2 

                                                                                                                                                   

Tolmin, 12. april 2021 

 
Predmet javnega poziva 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu 
in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije 
(Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. 
Javni poziv ima dva sklopa, s katerima naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev. 
 
SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno 
objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini potencialnih 
prijaviteljev izračun pomoči po tem javnem pozivu temelji na podatkih iz baze AJPES. 
 
SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni 
in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim 
FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov, t.i. normiranci.  
 

 
Regija izvajanja  
SKLOP A – Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja 
(Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer so 
imeli na dan 12. 3. 2020 sedež. Sedež mora biti v celotnem obdobju upravičenih 
stroškov v isti regiji kot na dan 12. 3. 2020. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register 
Slovenije.  
 
SKLOP B prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja 
(Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer se 
je na dan 12. 3. 2020 nahajal poslovni prostor, v katerem se izvaja upravičena 
glavna dejavnost. Dejavnost mora biti v celotnem obdobju upravičenih stroškov v isti 
regiji kot na dan 12. 3. 2020. Za vsakega prijavitelja mora biti v vlogi na javni poziv 
nedvoumno opredeljeno, iz katerega programskega območja izhaja. 

* Prijava na javni poziv s poslovnimi enotami ni mogoča (le sedež podjetja).  
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Ciljna skupina  
Do sredstev po tem pozivu so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja 
(Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po Zakonu 
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS 158/20 – 
ZIntPK-C; v nadaljevanju: ZGD-1) ali Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – 
uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju; ZZad) oz. opravljajo dejavnost v katerikoli 
izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 12. 3. 2020 
v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed 
naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti):  

 I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55) 

 I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56), 

 N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij, 

 N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, 

 N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 

 R 90.010 Umetniško uprizarjanje, 

 R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje. 
 

 
Posebni pogoji za prijavitelje  
SKLOP A: Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in 
dostopni v podatkovni bazi AJPES  

1. Prijavitelj mora kot svojo glavno dejavnost na dan 12. 3. 2020 (registracija v 
Ajpes) opravljati eno od dejavnosti, navedenih zgoraj.  

2. Prijavitelj je imel na dan 12. 3. 2020 najmanj enega zaposlenega oziroma je bil 
samozaposlen.  

3. Prijavitelj ima v času pred izvedenim izplačilom pomoči po tem pozivu najmanj 
enega zaposlenega oziroma je samozaposlen.  

4. Prijavitelj ima oddano letno poročilo za leto 2019. 
 
SKLOP B Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso javno objavljeni v 
podatkovni bazi AJPES. 

1. Prijavitelj mora kot svojo glavno dejavnost na dan 12. 3. 2020 (registracija v 
Ajpes) opravljati eno od dejavnosti, navedenih zgoraj.   

2. Prijavitelj je imel na dan 12. 3. 2020 najmanj enega zaposlenega oziroma je bil 
samozaposlen. 

3. Prijavitelj ima v času pred izvedenim izplačilom pomoči po tem pozivu najmanj 
enega zaposlenega oziroma je samozaposlen. 

4. Do sredstev po tem pozivu so upravičeni tisti samozaposleni, ki so registrirani 
za opravljanje ene izmed v točki 1.3. navedenih SKD dejavnosti, ki poslujejo v 
eni izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad in ki so v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena: ZPIZ-2. 
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Za samozaposlenega se šteje tudi družbenik, ki je poslovodna oseba in je 
zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2. 

5. Prijavitelj je za leto 2019 FURS-u poročal prijavljene prihodke oz. promet. 
6. Prijavitelj, ki mu je za leto 2019 FURS ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem 

prijavljenega prometa in normiranih odhodkov, mora dokazati, da opravlja eno 
od upravičenih SKD dejavnosti v poslovnih prostorih, kjer mu nastajajo 
upravičeni stroški po tem pozivu (ni nujno na naslovu, kjer je registrirano 
podjetje). Ob prijavi na ta poziv takšen prijavitelj predloži obvezno prilogo: 

 Dokazilo o lastništvu poslovnih prostorov: izpis iz zemljiške knjige kot 
dokazilo, da je poslovni subjekt lastnik nepremičnine oz. poslovnih prostorov, 
kjer je registriran sedež njegove dejavnosti ali kjer opravlja najmanj eno od 
upravičenih SKD dejavnosti kot glavno dejavnost, ali  

 Dokazilo o najemu poslovnih prostorov: najemna pogodba za poslovne 
prostore, kjer je registriran sedež njegove dejavnosti oz. kjer je opravljal 
najmanj eno od upravičenih SKD dejavnosti kot glavno dejavnost v času od 12. 
3. 2020 do 31. 5. 2020.  

 
Subjekti brez lastnih ali brez najetih poslovnih prostorov niso upravičeni za 
sofinanciranje po tem javnem pozivu, saj se šteje, da jim niso nastali upravičeni stroški, 
ki so predmet sofinanciranja po tem pozivu. 

 

 
Upravičeni stroški 
Kot upravičeni stroški (obratovalni stroški) po tem pozivu se štejejo: 

 omrežnina in prispevki za dobavo električne energije, 
 omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov, 
 strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in 

čiščenje odplak, 
 stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in 

povezani stroški, 
 stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del), 
 stroški najemnin najemodajalcev, 
 stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme, 

za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost. 
 
Dejanskih stroškov ne bo treba dokazovati, saj so bili pri pripravi metodologije za 
izračun pavšalnega zneska obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu 
upoštevani statistični podatki. 

 
 
Višina sofinanciranja  
SKLOP A: 
Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v 
podatkovni bazi AJPES. 
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Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki 
znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar 
največ do 9.999,00 EUR. 

 
SKLOP B 
Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso javno objavljeni v podatkovni 
bazi AJPES. 
Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki 
znaša 12,04 % od celotnih prihodkov, vendar največ do 9.999,00 EUR. 
Ne glede na izračun je tako za SKLOP A kakor tudi za SKLOP B  najnižja dodeljena 
višina sofinanciranja 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 
EUR. 

 

 
Rok za oddajo vlog 
Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. aprila 2021 do 18. ure. Vlogo 
je treba oddati elektronsko prek uporabniškega računa "Moj SPIRIT na spletni strani 
SPIRIT Slovenija", v katerega se je treba predhodno registrirati. 
 
Podjetniki, ki so sredstva že prejeli na javnem pozivu JPG1 (Javni poziv za 
sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije 
COVID-19), niso upravičeni do prijave na ta poziv JPG2 (Javni poziv za sofinanciranje 
obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2). 
 

 
Več informacij  
Posoški razvojni center (Polona Cimprič), telefon: 05/38-41-882 ali e-pošta: 
polona.cimpric@prc.si. Poziv pa je dostopen tudi prek spleta na povezavi TUKAJ. 

 
 

 
Za SPOT svetovanje Goriška pripravila: Polona Cimprič, Posoški razvojni center 
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