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Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in 

turizmu v času epidemije COVID-19 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

  
1. VPRAŠANJE  

V razpisu je naveden pogoj, da ima podjetje eno od navedenih dejavnosti registrirano kot glavno 
dejavnost. Ali zadošča, da ima podjetje eno od navedenih dejavnosti registrirano kot pomožno 
dejavnosti, kot glavno pa na primer 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti?  
ODGOVOR:  
Podjetje mora imeti kot glavno dejavnost registrirano eno od navedenih dejavnosti.  
 

2. VPRAŠANJE  
Do sredstev so upravičena podjetja s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v 
podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:  

• I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,  
• I 56.101 Restavracije in gostilne,  
• 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.  

ali so so sredstev upravičena tudi podjetja, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano na primer 56.290 
Druga oskrba z jedmi ali 56.300 Strežba pijač?  
ODGOVOR:  
Do sredstev so upravičena samo podjetja, ki imajo glavno dejavnost kot eno od naštetih dejavnosti.  
Dejstvo je, da s sredstvi evropske kohezijske politike v danem časovnem okviru ne moremo podpreti 
vseh prizadetih podjetij v panogi gostinstva in turizma, saj je le-teh več tisoč. Omejili smo se zgolj na 
tisoč upravičencev, za katere smo ocenili, da predstavljajo temelj slovenskega turizma. Pogoji glede 
upravičenih SKD dejavnosti, povprečnega števila zaposlenih v posameznih dejavnostih in prihodkih v 
dejavnostih, so postavljeni na način, da se z omejenimi sredstvi doseže največji možni učinek ohranitve 
podjetij in delovnih mest v panogi. Podjetja, ki jih bomo sofinancirali, so imela v letu 2019 skupaj 78 % 
vseh zaposlenih v navedenih dejavnostih in so ustvarila skupaj 73 % vseh prihodkov v teh dejavnostih.  
  

3. VPRAŠANJE  
Ali so do sredstev upravičeni tudi posamezniki (s.p. ali samozaposleni), ki imajo kot glavno dejavnost 
registrirano   
·R 90.010 Umetniško uprizarjanje,   
·R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje  
ODGOVOR:   
Prijavljena podjetja morajo upoštevati tudi ostale pogoje, ki določajo, da mora imeti prijavljeno 
podjetje v dejavnostih R 90.010 in R 90.020 minimalno povprečno dva zaposlena.  
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4. VPRAŠANJE  
V najavi javnega poziva je navedeno, da ima podjetje lahko registrirano glavno dejavnost I 55 Gostinske 
nastanitvene dejavnosti. Ali to pomeni, da je upravičenec lahko tudi hotel?  
ODGOVOR:  
Upravičenec je lahko tudi hotel, če je podjetje mikro, malo ali srednje (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), 
torej ni veliko.  
 

5. VPRAŠANJE  
Prosim za informacijo, če smo upravičeni za prijavo na javni poziv. Namreč smo zavod z glavno 
dejavnostjo 90.030, med katerimi pa imena seveda tudi registrirano 90.020 in 90.010 saj so to pod 
dejavnosti glavne 90.030.  
ODGOVOR:  
Do sredstev po predmetnem javnem pozivu so upravičena tista podjetja, ki imajo glavno dejavnost 
registrirano v eni izmed naštetih dejavnosti. Zgolj rubrika SKD I 55 Gostinske nastanitvene   dejavnosti 
vključuje več poddejavnosti.  
V okviru dejavnosti R 90 so upravičena podjetja v okviru R 90.010 Umetniško uprizarjanje in R 90.020 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.  
 

6. VPRAŠANJE  
Ali so znotraj dejavnosti I55 upravičene vse dejavnosti, na primer I55.203 - Oddajanje zasebnih sob 
gostom?  
ODGOVOR:  
Da, znotraj I55 so upravičene vse dejavnosti.  
 

7. VPRAŠANJE  
Ali je znotraj dejavnosti I56 upravičena le dejavnost I 56.101 Restavracije in gostilne?  
ODGOVOR:   
Da, znotraj I56 je upravičena le dejavnost I 56.101 Restavracije in gostilne.  
 

8. VPRAŠANJE  
Kaj točno pomeni, da je imelo podjetje v povprečju minimalno 4 zaposlene? Primer, smo restavracija 
in smo v letu 2019 imeli 3 zaposlene, 2 preko sp, 2 študenta in nosilec dejavnosti, ki je ravno tako sp. 
Ali imamo izpolnjen pogoj?  
 

ODGOVOR:  
Za povprečno število zaposlenih se upošteva povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju 1.1.2019-31.12.2019 in je razvidno iz dokumenta Podatki iz izkaza poslovnega 
izida.  
 

9. VPRAŠANJE  
Ali bodo do subvencioniranja fiksnih stroškov v gostinstvu upravičena le podjetja, ki so popolnoma 
zaprta. Sami smo se odločili za izdajo hrane(eno izmeno), da obdržimo stalne goste, vendar delamo 
približno 20% običajnega prometa. Ostale pogoje pri razpisu izpolnjujemo.  
ODGOVOR:  
Posameznemu podjetju ni potrebno dokazovati kakšen je bil izpad dohodkov. Izpad se je obravnaval 
na ravni panoge, ne na ravni posameznega podjetja. Vsi, ki so bili bodisi zaprti, ali pa so delali v 
omejenem obsegu v času razglašene epidemije, so upravičeni do sofinanciranja. Seveda, če izpolnjujejo 
vse zahtevane pogoje zaposleni, promet itd.  
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10. VPRAŠANJE  

Gostinski lokal je bil odprt v decembru 2019, tako da nisem mogel doseči kvote zaslužka, ki naj bi bil 
pogoj pri sodelovanju za pavšalno pomoč. Ali kljub temu lahko oddam vlogo?  
ODGOVOR:  
Med posebnimi pogoji za upravičenost do subvencije po Javnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih 
stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 je tudi prag 50.000 EUR 
prihodkov v letu 2019 izkazanem v Izkazu poslovnega izida. Sistem prijave na javni poziv bo popolnoma 
digitaliziran in v primeru, da prijavitelj kateregakoli pogoja ne bo izpolnjeval, sistem ne bo omogočil 
nadaljevanja.  
  

11. VPRAŠANJE  
Glavna dejavnost podjetja XXX je bila v podatkovni bazi AJPES spremenjena šele 1.4.2020 na podlagi 
obrazca Prijava za vpis v PRS za druge poslovne subjekte, s katerim je bila podjetju dodeljena prava 
glavna dejavnost 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov. Do tega datuma pa je 
bila v podatkovni bazi AJPES navedena napačna glavna dejavnost podjetja 64.990 Druge nerazvrščene 
dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, kar ni odraz 
dejanskega stanja.   
V vseh letih poslovanja je namreč, kot že omenjeno, XXX ustvarjal praktično vse prihodke z dejavnostjo 
hotela. To med drugim kažejo podatki javno objavljenih letnih poročil, podatki Registra nastanitvenih 
obratov, v katerem je XXX vpisan z identifikacijsko številko ŠŠŠ in nenazadnje obračuni turistične in 
promocijske takse Mestne občine XXX (obračun za december 2019 v priponki).  
S tem v zvezi vas prosimo, katera dokazila in dodatne obrazložitve vam moramo predložiti, da 
utemeljimo in dodatno dokažemo, da je bila glavna dejavnost podjetja XXX tudi na dan 31.12. 2019 
dejansko dejavnost I 55.100 ?  
ODGOVOR:  
Javni poziv bo zaradi pričakovanega velikega števila vlog in kratkega časovnega obdobja za njihovo 
obdelavo v celoti digitaliziran. Zaradi avtomatične obdelave elektronsko oddanih vlog na javni poziv, ki 
edina omogoča dodelitev sredstev do tisoč upravičencem v danem časovnem okviru, ročno 
pregledovanje vlog in presoja o njihovi upravičenosti, žal ni mogoča.  
V pripravi je že šesti paket,  katerim bo  država pomagala vsem segmentom gospodarstva, ki so bili 
zaradi epidemije Covid-19 najbolj prizadeti, in sicer glede na stopnjo prizadetosti, verjamemo, da bo 
med njimi tudi gostinstvo in turizem.  
  

12. VPRAŠANJE  
Ali se pripravlja kakšen program za pomoč gostincem ki niso tokrat prišli v poštev?  
ODGOVOR:  
V pripravi je šesti paket, s katerim bo  država pomagala vsem segmentom gospodarstva, ki so bili zaradi 
epidemije Covid-19 najbolj prizadeti, in sicer glede na stopnjo prizadetosti, verjamemo, da bo med 
njimi tudi gostinstvo in turizem.  
  

13. VPRAŠANJE  
Ali naj se pooblastilo glasi na fizično ali pravno osebo?  
ODGOVOR:  
Pooblastilo se mora glasiti na fizično osebo.  
  

14. VPRAŠANJE  
Napovedano je, da bo pomoč podjetjem izplačana še v tem letu. Če se bo pomoč štela kot prihodek 
podjetja, bo marsikatero podjetje preseglo kriterij -20 % upad prihodka in na ta račun moralo vrniti 
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prejete pomoči drugih ukrepov (temeljni dohodek, nadomestilo za čakanje na delo), zato mora 
podjetnik to vedeti že preden odda vlogo na poziv.  
ODGOVOR:  
Izplačilo pomoči bo v letošnjem letu.  
  

15. VPRAŠANJE  
Kdo se šteje za povezano osebo? Z davčnega vidika so povezane osebe vsaj 25 % solastnice nekega 
poslovnega subjekta, ki opravlja enako dejavnost. Kakšna je definicija povezane osebe v primeru JP?  
ODGOVOR:  
Velikost prijaviteljev se bo preverjala v skladu s Prilogo ! Uredbe komisije (EU) št. 651/2014. V tem 
dokumentu je tudi opredeljena definicija.  
  

16. VPRAŠANJE  
Ali lahko podjetnik odstopi od vloge do dneva izplačila pomoči?  
ODGOVOR:  
Da, prijavitelj lahko odstopi od vloge. V zaledju se vlogo označi z »ustavljen postopek«  
  

17. VPRAŠANJE  
Kako bo povezanost podjetij vplivalo na verjetnost uspešne kandidature? Se sešteva število 
zaposlenih?  
ODGOVOR:  
Da, število zaposlenih se bo seštelo v fazi preverjanja velikosti podjetij. Če bo podjetje pri preverjanju 
velikosti podjetij doseglo kazalnike za veliko podjetje, sofinanciranje ne bo odobreno.  
  

18. VPRAŠANJE  
Če nekdo oddano vlogo dopolni,  kateri rok velja za rok oddaje? Dan dopolnjevanja?  
ODGOVOR:  
Ko je vloga enkrat oddana, dopolnitve niso možne.  
  

19. VPRAŠANJE  
Ali mora imeti podjetje registrirano ustrezno dejavnost na dan 31.12. 2019 ali tudi na dan vloge?   
ODGOVOR:  
Podjetje mora pogoj registracije glavne dejavnosti izpolnjevati na dan 31.12.2019.  
  

20. VPRAŠANJE  
Ko podjetje vpiše matično na začetku, se podatki prenesejo iz AJPES. Primer vprašanja: podjetje ima 
od 1.1.2020 dejavnost 56.101 kot glavno, pred 31.12.2019 pa jo ni imel kot glavno. Ali bo sistem to 
zaznal?  
ODGOVOR:  
Da, sistem bo to zaznal in v tem primeru se bo pojavil zapis, da podjetje ne izpolnjuje enega izmed 
posebnih pogojev skupaj z navedbo katerega pogoja ne izpolnjuje.  
  

21. VPRAŠANJE  
Verjetno bo velikost preverjena tako kot pri ostalih razpisih za opredelitev MSP po EU ali je tukaj še 
kakšna posebnost?  
ODGOVOR:  
Posebnosti ni, velikost bo preverjena tako kot pri ostalih razpisih za opredelitev MSP po EU (Priloga 1 
Uredbe komisije (EU) št. 651/2014)  
 


