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 V Mariboru, 2. 4. 2020 
 
 

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za 
turistične nastanitve in gostinske ponudnike 

 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja 
okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike dne 13. 3. 2020. Rok 
za prijavo je do 5. maja 2020 do 23.59 ure. 
 
Namen javnega razpisa: 
 

 spodbujanje k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih 

standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih  

 ter k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. 

 
Predmet javnega razpisa: 
 

 sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za 

turistične nastanitve in gostinske ponudnike  

 ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo 

je pridobil z znakom.  

Okoljski oziroma trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU 
ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping 
Green in LEAF. 
 
 V eni vlogi se lahko zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega oziroma trajnostnega znaka. 
 
Upravičenci: 
 
Prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki 
delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za 
namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat.  
V primeru, da ste že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidirate za uvedbo 
drugega znaka za isti nastanitveni objekt, v kolikor ste že pridobili zadevni znak ali istega znaka za 
drugi nastanitveni objekt.  
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Kandidirate lahko za največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte ali za dva različna znaka 
za isti objekt. 
 
Upravičeni stroški: 
 

1. stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki 

so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega oziroma trajnostnega 

znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, 

2. stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe 

ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak, 

3. stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski oziroma trajnostni znak. 

 
Več si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-

spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nastanitve-in-gostinske-

ponudnike/. Na tej povezavi boste našli popolno razpisno dokumentacijo, vse obrazce in odgovore na 

že zastavljena vprašanja. 

 

 
 
Pripravila:  
Martina Gomzi, mag. kmet. 
Terenska kmetijska svetovalka I, 
Svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino 
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