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JAVNI RAZPIS za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično 

ponudbo 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. 

Cilja javnega razpisa sta: 

• 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 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 201 
nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 302 
nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;welness za 
goste nastanitev, kongresne kapacitete za goste, rekreacijske 
površine za goste). 

• penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 103 
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*. 

SKLOP 1: je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma 
rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti 
(3–5 zvezdic – v nadaljevanju * oziroma 3–4 jabolka). 

SKLOP 2: je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov 
(tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke 
kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka). 

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. 

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

 

Na razpis se skladno s pogoji oziroma zahtevami le-tega lahko prijavijo 
mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim 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. 

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. 

Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja v javni lasti. Za podjetje v javni 
lasti se štejejo podjetja, kjer ima država ali lokalna skupnost 25 % ali več kot 
25 % kapitala ali glasovalnih pravic. 

POGOJI ZA INVESTICIJO 

• Investicija mora biti skladna z namenom, cilji in s predmetom 
javnega razpisa. 

• Investicija se ne sme začeti pred oddajo vloge na javni razpis. Za 
začetek del se ne šteje nakup zemljišč, pridobivanje dovoljenj, 
opravljanje predhodnih študij in analiz izvedljivosti, ki se lahko 
izvršijo oziroma izdelajo pred oddajo vloge. Za začetek del se ne 
šteje tudi priprava in izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije, ki se lahko prav tako izdela pred oddajo vloge na 
javni razpis, vendar ne pred 20. 7. 20216, v kolikor želi prijavitelj 
stroške priprave in izdelave projektne in investicijske dokumentacije 
uveljavljati kot upravičen strošek investicije. 

• Investicija, ki je predmet prijave na razpis, mora biti zaključena 
najkasneje do 30. 6. 2026.  

• Načrtovana vrednost investicije (vsota upravičenih in neupravičenih 
stroškov) mora znašati najmanj 300.000,00 EUR. Višina 
sofinanciranja upravičenih stroškov investicije ne sme presegati 
deleža pomoči, ki je skladen z relevantno shemo državnih ali de 
minimis pomoči, vendar pa hkrati sofinanciranje celotnega projekta, 
ki je predmet vloge, lahko nominalno znaša največ 1.100.000,00 
EUR za popolne prenove oziroma rekonstrukcije (sklop 1) ter 
1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2). 

• Prijavitelj mora imeti za projekt v celoti zaprto finančno konstrukcijo. 

• Vloga mora vsebovati terminski plan z razdelanimi aktivnostmi za 
izvedbo investicije. 

• Vlogi mora biti priložena investicijska dokumentacija, ki mora biti 
izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 

• V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov 
investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske 
učinkovitosti. 

• Investicija mora v okviru meril, ki se nanašajo na prispevek investicije 
k zelenemu prehodu dosegati najmanj 40 % vseh možnih točk pri 



          

merilih od 8 do 14. 

• Investicija mora biti izvedena v skladu z načelom »Do No Significant 
Harm« oziroma »načelom, da se ne škoduje bistveno«. 

• Nastanitveni obrat bo moral ob zaključku investicije pridobiti 
ekološki znak. 

• Vsi nastanitveni obrati, vključno z nastanitvenimi enotami (sobe 
in/oziroma apartmaji in/oziroma druge enote), ki so predmet prijave 
na javni razpis, bodo morali po zaključeni investiciji obratovati skozi 
celo leto oziroma najmanj 10 mesecev na leto. 

• Nastanitveni obrat mora oblikovati vsaj eno 5-zvezdično doživetje. 

• Investicija mora vključevati elemente digitalizacije, in sicer najmanj v 
obliki javno dostopne digitalne predstavitve ponudbe investicije ter 
vključenosti v najmanj en digitalni rezervacijski in prodajni sistem z 
zagotavljanjem digitalnega informiranja gostov o ponudbi s strani 
prijavitelja kot ponudnika. 

• Investicija mora vključevati program usposabljanja in izobraževanja 
za vodje in zaposlene pri prijavitelju. 

• Končni prejemnik mora iz lastnih sredstev10 zagotoviti sredstva v 
višini najmanj 25 % celotnih upravičenih stroškov investicije. 

INTENZIVNOST 

SOFINANCIRANJA 

 

Občine/Intenzivnost pomoči po regionalni shemi Velika 

Podjetja 

Srednje 

velika 

podjetja 

Mikro in 

mala 

podjetja 

Območje »a« – celotno ozemlje teritorialne enote 

NUTS 2 SI03 Vzhodna Slovenija, kamor sodijo 

naslednje občine (148): 

Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bloke, 

Braslovče, Brežice, Cankova, Mestna občina Celje, 

Cerknica, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna 

na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Dobje, Dobrna, 

Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, 

Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, 

Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče - Slivnica, 

Hodoš, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Juršinci, Kidričevo, 

Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, 

Kozje, Križevci, Mestna občina Krško, Kungota, 

Kuzma, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubno, 

Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na 

Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Mestna občina 

Maribor, Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na 

Dravskem polju, Mirna, Mirna Peč, Mislinja, 

Mokronog - Trebelno, Moravske Toplice, Mozirje, 

Mestna občina Murska Sobota, Muta, Nazarje, 

Mestna občina Novo mesto, Odranci, Oplotnica, 

Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, 

Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Polzela, Postojna, 

Prebold, Prevalje, Mestna občina Ptuj, Puconci, 

Rače - Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, 

Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, 

Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, 

Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, 

Sevnica, Mestna občina Slovenj Gradec, Slovenska 

Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, 

Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveta Ana, Sveta 

trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti 

30 % 40 % 50 % 



          
Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, 

Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, 

Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šmartno ob 

Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trbovlje, 

Trebnje, Trnovska vas, Turnišče, Mestna občina 

Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, 

Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, 

Žalec, Žetale, Zreče, Žužemberk 

Območje »c« – del ozemlja teritorialne enote 

NUTS 2 SI04 Zahodna Slovenija, ki vključuje 

ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 obalno-

kraška statistična regija, kamor sodijo naslednje 

občine (6): 

Divača, Hrpelje - Kozina, Izola, Komen, Piran, 

Sežana 

25 % 35 % 45 % 

Območje »c« – del ozemlja teritorialne enote 

NUTS 2 SI04 Zahodna Slovenija, ki vključuje: 

– celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 

goriška statistična regija, kamor sodijo naslednje 

občine (13): 

Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, 

Kobarid, Miren - Kostanjevica, Mestna občina 

Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, 

Tolmin, Vipava 

– ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 

gorenjska statistična regija, kamor sodijo naslednje 

občine (17): 

Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - 

Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, 

Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, 

Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica 

– ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI041 

osrednjeslovenska statistična regija občine (5) 

Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in 

Velike Lašče. 

15 % 25 % 35 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občine/Intenzivnost pomoči po shemi 

MSP 

Občine/Intenzivnost 

pomoči po shemi 

MSP 

Občine/Intenzivnost 

pomoči po shemi MSP 

Območje t. im. »belih lis« vključuje: 

Ankaran/Ancarano, Brezovica, Dobrova-

Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 

Domžale, Grosuplje, Horjul, Ivančna 

Gorica, Kamnik, Komenda, 

Koper/Capodistria, Kranj, Ljubljana, 

Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, 

Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, 

Trzin, Vodice, Vrhnika 

10 % 20 % 

 

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

V okviru tega 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 zunanjih izvajalcev. 

 

V spodnji tabeli prikazujemo upravičenost stroškov glede na relevantno 

shemo pomoči: 

Kategorija 

upravičenega 

stroška 

Upravičenost glede 

na regionalno 

shemo pomoči: 

da/ne 

Upravičenost glede 

na MSP shemo 

pomoči: 

da/ne 

Upravičenost glede 

na de minimis 

shemo pomoči: 

da/ne 

Stroški investicij 

v opredmetena 

osnovna sredstva 

da da da 

(vendar samo v 

primeru, ko 

prijavitelj vlaga v 

osnovna 

opredmetena 

sredstva, vezana na 

nakup in vgradnjo 

naprav za 

proizvodnjo 

električne energije 

iz obnovljivih virov 

energije) 

Stroški investicij v 

neopredmetena 

osnovna sredstva 

da da ne 

Stroški storitev 

zunanjih izvajalcev 

ne ne da 

 

 

ROK ZA ODDAJO  

Rok za oddajo vloge so:  

• 5. 12. 2022,  

• 27. 3. 2023 ter  

• 29. 5. 2023. 

 

 

 

 

  


