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Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v 
gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 

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. Okvirna skupna višina 
sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva, je 36.200.000,00 EUR. 

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. 

Višina: 

- Višina sofinanciranja je najmanj 900,00 EUR in največ 9.999,00 EUR na enega 
prijavitelja; 

- Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.  

Rok: 

- Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure; 
- Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.  

Splošni pogoji:  
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- Mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki je gospodarska družba, samostojni 
podjetnik posameznik ali zadruga s področja gostinstva in turizma; 

- Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih 
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ ter ne sme imeti nepredloženih 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge; 

- Prijavitelj je solventen; 
- Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje 

in prestrukturiranje podjetij v težavah 
- Prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega 

projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:  
• ribištvo in akvakultura; primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov; predelavo in 
trženje kmetijskih proizvodov. 

- Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, 
-  Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije 
- Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet 

sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov; 

- Prejemniki pomoči po javnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov 
podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije covid-19, objavljenem dne 16. 
11. 2020, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem pozivu. 

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.  


