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JR »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma  

za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« 

 

ROK PRIJAVE: 30. 11. 2020 do 23.59 (začetek sofinanciranja v letu 2021) 

NAČIN ODDAJE: spletna aplikacija (https://drr-razpisi.si/Turizem) 
 

NAMEN: Izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem 

ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. 

 

CILJI:  

- zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma 

večje rabe obnovljivih virov energije; 

- zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma. 

 

UPRAVIČENCI: 

- mikro, mala in srednje velika podjetja, 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; 

- registracija1 in vsaj 12 mesecev aktivnega obratovanja v eni izmed spodaj navedenih klasifikacij2 (SDK 

2008) pred oddajo vloge. 

DODATNI POGOJI ZA UPRAVIČENCE: 

- zemljišče ali stavba, na kateri se bodo izvajali ukrepi, je ob oddaji vloge v lasti prijavitelja. Če zemljišče ali 

stavba 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 3 leta po zaključku operacije; 

- pri izvedbi ukrepov se mora upoštevati zakonodajo in predpise s področja graditve objektov in varstva 

okolja; 

- kandidira se lahko le z enim projektom (eno vlogo); 

- med povezanimi podjetji lahko kandidira le eno. 

 

UPRAVIČENE DEJAVNOSTI PODJETIJ: 

- 55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; 

- 55.101 restavracije in gostilne; 

- 55.201 počitniški domovi in letovišča; 

- 55.203 oddajanje zasebnih sob gostom; 

- 55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča. 

 
1 Velja za sedež, podružnico ali poslovno enoto podjetja. 
2 V primeru več registriranih dejavnosti mora prijavitelj jasno prikazati, da se sofinancirana operacija oz. stroški sofinancirane operacije 
nanašajo samo na te navedene dejavnosti. 
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FINANCE 

- Intenzivnost pomoči: 

o V kohezijska: do največ 75%  

o Z kohezijska: do največ 70%  

- Sredstva na razpolago: 5.221.604,28 EUR za V kohezijsko in 296.963,74 EUR za Z kohezijsko regijo. 

- Minimalna načrtovana vrednost projekta: 50.000,00 EUR (vključujoč DDV3). 

- Maksimalna višina subvencije 200.000,00 EUR (upoštevajoč de minimis). 

- Obdobje upravičenosti: od datuma oddaje vloge do max. 30. 9. 2022. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI4: 

- energetska obnova objektov in snovna učinkovitost; 

- informiranje in komuniciranje; 

- storitve zunanjih izvajalcev: izdelava energetskih izkaznic oz. elaboratov gradbene fizike, investicijski 

inženiring, gradbeni nadzor. 

 

POGOJI ZA OPERACIJO5: 

- celovita energetska obnova stavb; 

- obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; 

- nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; 

- nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije; 

- nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave; 

- zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; 

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

- vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; 

- ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr.: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, 

namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, …); 

- ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr.: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup 

stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, …). 

 

DODATNI POGOJI ZA OPERACIJO: 

- Upravičene regije izvajanja:  

o V kohezijska – celotno območje 

o Z kohezijska – le obmejno problemsko območje6 

 
3 DDV ni upravičen strošek 
4 Stroški informiranja, komuniciranja in zunanjih izvajalcev so upravičeni le v primeru, da znotraj operacije nastanejo tudi stroški energetske 
obnove objektov in snovne učinkovitosti. 
5 Operacija mora obsegati vsaj enega ali več od naštetih ukrepov. 
6 OBČINE: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - 
Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava. 
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- začetek po 1. 1. 20197; 

- zaključena najkasneje v roku 2 let od podpisa pogodbe oz. najkasneje do 30. 9. 2022; 

- predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) 

funkcijo in ima jasno opredeljene cilje; 

- zaprtje finančne konstrukcije (lastna sredstva ali krediti + sredstva v okviru tega JR); 

- za objekt - 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. 

 

KAZALNIKI REZULTATA (USPEŠNOST OB ZAKLJUČKU)8: 

- (a) število objektov, ki so pridobili mednarodno uveljavljeni okoljski certifikat ali znak kakovosti za 

turistične kapacitete; 

- (b) manjša raba energije za objekt; 

- (c) učinkovitejša raba vode v objektu; 

- (d) učinkovitejše ravnanje z odpadki v objektu. 

 

MERILA (možnih 110 točk, prag odobritve 50 točk) 

1 Povečanje energetske učinkovitosti 

- Energetska učinkovitost objekta v segmentu računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe, 

preračunane na enoto kondicionirane površine stavbe (Qh) (30 točk) 

- Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji 

(20 točk) 

2 Povečanje snovne učinkovitosti 

- Zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (10 točk) 

- Zmanjšanje količin nastalih odpadkov (10 točk) 

3 Tržni potencial projekta/operacije 

- Pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega certifikata ali znaka kakovosti za turistične kapacitete 

(10 točk) 

- Načrtovano povečanje prihodkov podjetja iz gostinske dejavnosti (10 točk) 

4 Objekti kulturne dediščine (10 točk) 

5 Regionalni kriterij (10 točk)9 

 
7 Operacije, ki so se pričele izvajati pred objavo razpisa (6. 12. 2019) in bodo aktivnosti na operaciji na dan izdaje sklepa o izboru operacije 

že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja. 
8 Kazalnik a se dokazuje v roku 1 leta, kazalniki b, c in d v dveh letih po zaključku operacije. Doseganje kazalnikov se bo 
spremljalo enkrat letno. 
9 To merilo (in točke) se pri skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vloga prijavitelja že pred oceno tega merila dosega 50 točk 
ali več. 


