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Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski 
infrastrukturi 

 

Namen: Zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije 
v planinskih objektih. 

Predmet: Sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in 
energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, 
bivakih in planinskih učnih središčih. 

Upravičeni stroški (od dneva oddaje do 30. 9. 20221):  

- gradnja in oprema (nakup rabljene opreme ni upravičen strošek); 
- stroški informiranja in komuniciranja (do 3% upravičenih); 
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (do 3% upravičenih). 

Stroški, navedeni pod zaporedno št. 2 in 3, so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi 
stroški pod zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 1 in 3 so upravičeni le, če 
nastanejo v objektu, ki je vpisan v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije. 
Stroški pod zaporedno št. 2 so upravičeni, če se nanašajo na operacijo, ki je predmet 
sofinanciranja. 

Pogoji za sodelovanje: Ciljna skupina so subjekti, ki se v planinskih objektih ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo (namestitvene in druge gostinske storitve planincem, športnikom in 
drugim obiskovalcem gora) in uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri. 

Prijavitelj je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in 
po določbah Priloge I Uredbe 651/2014/EU spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij. 
Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega 
učnega središča (v nadaljnjem besedilu: planinskega objekta), vpisanega v register planinskih 
objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z 
lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku 
operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije. 

Kot enakovredna pogodbi o najemu se pod enakimi pogoji šteje tudi pogodba o ustanovitvi 
stavbne pravice, pogodba o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo ali koncesijska pogodba, 
sklenjena med prijaviteljem in lastnikom zemljišča. 

Vrednost razpisa in sofinanciranje:  

- 5.000.000 eurov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev; 
- 80% sofinanciranje; 
- min. 20.000 EUR in max. 300.000 EUR subvencije. 

 

 
1 Razen izdelava energetske izkaznice, kjer je strošek upravičen od objave JR. 
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Roka prijave: 

- za prvo odpiranje, vloge prispele do vključno 13. 5. 2021; in 
- za drugo odpiranje, vloge prispele do vključno 1. 10. 2021. 

Merila za ocenjevanje: 

- največji del meril se navezuje na trajnostne vidike naložbe, torej rabo OVE in 
energetsko učinkovitost. 


