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 Število ur v mesecu SEPTEMBRU 2022: 176ur =  22 delovnih dni. 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - september 2022 
 

       

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

60 % 
PP** 

3,5 PP*** 
 

  1.181,75 6.893,57 
 

1.969,59     

 

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     183,17 1.068,50  

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     104,58 610,08  

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58  

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     75,16 438,43  

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     77,52 452,22  

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     6,26 36,54  

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19  

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,18 6,89  

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,18 6,89  

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78  

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,65 9,65  

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,71 4,14  

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79  

Skupaj drugi prisp.       4,72 27,57  

PRISPEVKI SKUPAJ       451,41 2.633,34  

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

*   Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP):  1.969,59 EUR 

**  Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2022 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  
     60 % od  1.969,59 = 1.181,75 EUR 
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s  
    petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.969,59 x 3,5 =  6.893,57 EUR 

 

 

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje 

do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 

 

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem 
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti 
plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec 
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

prispevek za PIZ pavšalni znesek 41,04 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 40,00 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 

Rok za plačilo: 20. v mesecu za pretekli mesec 

Opomba: Samostojni podjetniki, ki opravljate s.p., kot dopolnilno dejavnost, ker ste za polni 

delovni čas zavarovani na drugi podlagi (delovno razmerje), morate biti zavarovani za poškodbe 

pri delu in poklicne bolezni v skladu s 17. členom ZZVZZ  in za invalidnost in smrt, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s 20. členom ZPIZ-2. Zavarovanje uredite z 

obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10). 

Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo 
dejavnost kot postranski poklic (OPSVD) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 
Če podatki v OPSVD niso pravilni in/ali popolni, ali če obrazec ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVD najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - september 2022 
 

       

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

90 % 
PP** 

3,5 PP*** 

 

  1.772,63 6.893,57 
 

1.969,59       
 

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     274,76 1.068,50  

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     156,88 610,08  

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 431,64 1.678,58  

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     112,74 438,43  

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     116,28 452,22  

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     9,39 36,54  

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 238,41 927,19  

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,77 6,89  

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,77 6,89  

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,54 13,78  

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     2,48 9,65  

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     1,06 4,14  

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,54 13,79  

Skupaj drugi prisp.       7,08 27,57  

PRISPEVKI SKUPAJ       677,13 2.633,34  

 

        DŠ pomeni davčna številka zavezanca       

        *     Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.969,59 EUR          
        **    Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu v letu 2022 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače PP:  
               90 % od 1.969,59 = 1.772,63 EUR 
        ***  Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim  
              odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.969,59  x 3,5 = 6.893,57 EUR   
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Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala 
eDavki. 
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

Opomba: Ker se Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s 1.1.2020 ne uporablja več, v 

nadaljevanju navajamo le zneske po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja – v nadaljevanju Uredba (Uradni list RS, št. 140/2006, 

76/2008, 63/2017 in 71/18).  

 

2. Prehrana: 

- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 7,96 EUR /na dan prisotnosti na  delu  

(od 01.08.2008 dalje)  

- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 7,96 EUR /na dan prisotnosti   

  + 0,99 EUR  za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na   

  delu (od 01.08.2008 dalje) 

 

3. Dnevnice za službena potovanja v RS (enako za zaposlene): 

              neobdavčeno 

        po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      do 21,39 EUR 

Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =          do 10,68 EUR 

Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                   do   7,45 EUR                                    

 
4. Kilometrina: 
Na podlagi Uredbe se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,43 EUR – ne všteva v davčno 
osnovo. 

               
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 
4,49 EUR /dan – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi  (pod pogojem, da delavec najmanj 2 
dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža 
delodajalca). 

 

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto plača (od 1.1.2022) = 1.074,43 EUR. Pozor: Najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 01.03.2022 do 
28.02.2023 znaša 1.181,75 EUR (glej pojasnilo spodaj). 
 
Opomba: Zaradi sprememb Zakona o minimalni plači, so od 01.01.2020 vsi dodatki, del plače za 
poslovno in delovno uspešnost, izvzeti iz minimalne plače. 
 
 
7. Prevoz na delo: 
1. V višini 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom 
opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer 
oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
2. Do višine 140 EUR, če je delavec prisoten najmanj en dan na delu in je delojemalčevo običajno 
prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. 
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Po novi ureditvi (za povračila stroškov od meseca septembra 2021 dalje) so povračila stroškov za 
prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme 
ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, 
da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno 
prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila 
stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se  znesek, ki se ne všteva v davčno 
osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,21 evra za vsak polni kilometer 
razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, 
če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega 
prebivališča. 
Opomba: Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja ne določa pravic in obveznosti delodajalcev in delojemalcev v zvezi s povračilom 
stroškov prevoza na delo in z dela. Te pravice so določene v delovnopravnih predpisih, veljavnih 
kolektivnih pogodbah (na primer panožnih, podjetniških, na ravni delodajalca,…) ali pa v pogodbi 
o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem. 
 

Več informacij: Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe | GOV.SI 
 
 
8. Povprečna bruto plača v RS predpretekli mesec:  
      (junij 2022)  = 2002,27 EUR 
 
 
9. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2022): 
        

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do     

  1.143,03 375,00 + (1.605,12 - 1,40427 x bruto dohodek)  

1.143,03   375,00 

  
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna 
olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 375,00 eura. 
 
10. Posebne olajšave ZA LETO 2022:        
 

  Mesečna olajšava v EUR 

Za prvega vzdrževanega otroka  209,17 

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo 757,91 

Za drugega vzdrževanega otroka 227,39 

Za tretjega vzdrževanega otroka 379,26 

Za četrtega vzdrževanega otroka 531,12 

Za petega vzdrževanega otroka 682,99 

 
 
11. Regres za letni dopust: 
Zakon o delovnih razmerjih v 131. členu določa, da je dolžan delodajalec delavcu, ki ima pravico 
do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače (1.074,43 EUR). Regres 
mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno 

https://www.gov.si/novice/2021-07-15-povracilo-stroskov-prevoza-sprememba-uredbe/
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pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok 
izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
 
Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za regres v višini do 
100% odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjih podatkih 
Statističnega Urada RS, glede na dan izplačila regresa, ni potrebno obračunati prispevkov 
za socialno varnost. V skladu z novelo Zakona o dohodnini pa se regres do te višine ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.  
Navedeno pomeni, da je po uveljavitvi sprememb izplačilo regresa, na dan izplačila, neobdavčeno 
in neoprispevčeno do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (zadnje 
znane na dan izplačila – trenutno znaša 2002,27 EUR), kar pomeni, da bo delavec prejel regres 
v celotnem znesku. 
Ker pa se povprečna mesečna plača spreminja, je zakonodajalec na letni ravni postavil limit in 
sicer bo izplačilo regresa neobdavčeno do višine 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS. 
Eventuelno obdavčitev regresa (samo z dohodnino) bo davčni organ poračunal ob letni odmeri 
dohodnine. 
 
12. Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev: 
 

Začasno in občasno delo upokojencev  

Leto 
MIN bruto urna 
postavka v EUR 

MAX bruto 
dohodek v EUR 

od 1.3.2022 do 13.5.2022 5,77 8.639,07 

od 14.5.2022 do 28.2.2023 6,17 9.237,96 
 
 
13. Minimalna bruto urna postavka za študentsko delo: 
 

Študentsko delo  Veljavnost od              MIN bruto urna postavka v EUR 

  od 15. 1. 2022 6,17   
 
 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2022, preračunana na 1/12 leta: 
 

Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih 

Nad Do     

  729,58        16 % 

729,58 2.145,83 116,73   + 26 %  nad 729,58 

2.145,83 4.291,67 484,96   + 33 %  nad 2.145,83 

4.291,67 6.180,00 1.193,08   + 39 %  nad 4.291,67 

6.180,00   1.929,53   + 45 %  nad 6.180,00 

 
15. Nagrada za dijake in študente – zneski po Uredbi, za opravljeno obvezno praktično delo v 
obdobju enega meseca: 
Dijaki:    
1.   letnik : 172 EUR                  
2.   letnik:  172 EUR 
3.   letnik:  172 EUR 
4.   letnik:  172 EUR 
Študenti:   172 EUR 
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NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA PRENOVLJENA EKARTICA 

 

Objavljeno: Finančna uprava Republike Slovenije, 12. 9. 2022, www.gov.si 

Knjigovodska kartica - eKartica v eDavkih davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje 
terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, 
prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. 

Da bi bila eKartica za zavezance še bolj uporabna, so od zdaj na voljo nove funkcionalnosti 
eKartice, ki so bile razvite tudi upoštevajoč pobude uporabnikov. 

Bistvene novosti na eKartici so: 

• takojšen prikaz knjigovodskih podatkov tekočega leta, 

• omogočen vpogled tudi v podatke predpreteklega leta, 

• ločen prikaz salda vseh odprtih postavk in salda samo odprtih zapadlih postavk na dan 
vpogleda, 

• prikaz stanja posamezne postavke (stolpec »Še odprto«), 

• filtriranje po podatkih o izvedenih pobotih in izravnavah, 

• dodani podatki o davčnem obdobju, končnem prejemniku in datumu vnosa. 

Za obveznosti zavezancev, ki so izkazane na eKartici, je mogoče na vpogledu eKarticaO tudi 
izračunati zamudne obresti in pripraviti plačilne naloge s QR kodo. 

Za pridobitev celotnega knjigovodskega stanja na Finančni upravi je treba vpogledati še v 
eKarticoC ki prikazuje carinsko poslovanje zavezanca, terjatve in obveznosti iz naslova trošarin in 
okoljskih dajatev do 10. 6. 2021 ter druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih je Finančna uprava 
prejela v izterjavo. 

 

 

POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN 

ZEMELJSKEGA PLINA NA PODLAGI ZPGVCEP 

VIR: SPIRIT Slovenija, javna agencija 

 

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije 
in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT 
Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022. 

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 - 
september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju 
oktober - december 2022 pa do 15. 3. 2022. 

Za prejem pomoči je pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da 
so k vlogi priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim 
digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Z oddajo 
vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca. 

http://www.gov.si/
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SPIRIT Slovenija, javna agencija bo naknadno objavila dodatne informacije o načinu oddaje vloge, 
vzpostavljen bo tudi center za tehnično podporo pri oddaji vlog. Dodatne informacije in  pojasnila v 
zvezi s prijavo so dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 
naslov: energenti@spiritslovenia.si. 

Na posamezna vprašanja vam ne bomo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom. 
Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja. 

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z Zakonom o pomoči gospodarstvu 
zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) 
(www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666), zato podjetja opozarjamo, naj ne 
pričakujejo posebnega javnega razpisa. 

Več o tem 

 

 

Papirnati računi bodo spet obvezni 

Vir: SPIRIT 

 

Objavljeno: N1, 22. 9. 2022, https://n1info.si/ 

Po manj kot letu dni bodo morali trgovci, gostinci in podjetniki strankam znova izročati 
račune - v papirni ali digitalni obliki. Razlog za to naj bi bil porast sive ekonomije. Na 
ministrstvu naj bi namreč opazili, da je število izdanih računov v panogah, kjer je bolj 
razširjeno gotovinsko plačevanje, upadlo. 

Potem ko je na začetku leta začela veljati novela Zakona o davku na dodano vrednost, po kateri 
kupcem ni več bilo treba izročati računov, je vlada na seji obravnavala predlog finančnega 
ministrstva, da bi to spet postalo obvezno. 

Več o tem 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V NASTANITVENO 

TURISTIČNO PONUDBO ZA DVIG DODANE VREDNOSTI TURIZMA 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis, s katerim želimo spodbuditi 
investicije v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture 
in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Finančna sredstva 
za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Mehanizma za okrevanje in 
odpornost. Javni razpis je v Načrt za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje C3: 
Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, 
vključno s kulturno dediščino, in v naložbo IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične 
ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma. 

Namen javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za 
dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane 
vrednosti v turizmu. 

mailto:energenti@spiritslovenia.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666
https://www.spiritslovenia.si/razpis/392
https://n1info.si/
https://n1info.si/novice/gospodarstvo/papirnati-racuni-bodo-spet-obvezni-brez-smo-bili-le-nekaj-mesecev/
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Cilji javnega razpisa 

Cilji javnega razpisa so: 

• trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti, 

• dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje 
dodane vrednosti. 

Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa: 

SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene 
turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 - zvezdic; v nadaljevanju: * oz. 3-4 jabolka). 
SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) 
nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka). 
Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na 
vlaganja v naslednje nastanitvene obrate: 

• hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot 
(sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) 
kategorije vsaj 4*; 

• penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot 
(sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*; 

• turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot 
(sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka; 

• kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) 
kategorije vsaj 4*; 

• glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) 
kategorije vsaj 4*. 

Predmet sofinanciranja v okviru obeh sklopov (sklop 1 in sklop 2) bodo zgolj investicije, ki bodo 
usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve in bodo vplivale na 
povečanje energetske učinkovitosti nastanitvenih obratov ter tiste, ki bodo hkrati upravljanje, 
trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s 
katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja. 

Upravičenci 

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in 
velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno 
enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo 
vse pogoje in zahteve javnega razpisa (v nadaljevanju: prijavitelji ali podjetja ali končni 
prejemniki).  
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Za prijavitelje iz prejšnjega odstavka štejejo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s 
področja gostinstva in turizma ter imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano eno od naslednjih dejavnosti: 

• SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 

• SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami, 

• SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov. 

Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa 

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 69.000.000,00 
EUR, od tega: 

• za sklop 1: 48.500.000,00 EUR in 
• za sklop 2 : 20.500.000,00 EUR. 

Upravičeni stroški 

V okviru javnega razpisa se lahko uveljavlja naslednje kategorije upravičenih stroškov: 

• Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav 
za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije), 

• Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva, 

• Stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

Roki za oddajo vlog 

Roki za oddajo vlog so: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023. 
 

➔ RAZPISNA DOKUMENTACIJA, OBRAZCI IN VLOGE SO DOSTOPNI NA POVEZAVI: 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane 

vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) (gov.si) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
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SEMINARJI, KI JI ORGANIZIRA OZS V MESECU NOVEMBRU 

 

Podrobnosti o posameznem seminarju si lahko preberete na spodnji povezavi: Svetovanje.si 

odgovori na vsa vprašanja obrtnikov in podjetnikov 

 
 

 

 

 
 

Lep pozdrav 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                                Tomaž LUŠTREK 

                                            

 
 

https://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje
https://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje

