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• Slovenija se kot turistična destinacija, ki je usmerjena v razvoj 
turizma visoke dodane vrednosti, sooča z izrazitim 
pomanjkanjem investicij v zadnjih desetih oz. dvajsetih letih. 

• Sloveniji primanjkuje turistične infrastrukture, ki bi odražala 
vizijo Slovenije kot butične turistične destinacije z 
vrhunskimi izkušnjami za obiskovalca, ki gradi na 
raznolikosti naravnega in kulturnega okolja.

• Nastanitvene zmogljivosti se ne razvijajo v skladu z 
mednarodnimi standardi kakovosti, primanjkuje predvsem 
ponudba hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
kategorije 3* ali višje v ključnih turističnih destinacijah. 

• Po drugi strani pa smo bili v zadnjih letih deležni razmaha 
zasebnih turističnih kapacitet in kapacitet, ki ne prispevajo 
bistveno k cilju dviga dodane vrednosti v turizmu. 

IZHODIŠČE

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično
ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma je skladno s cilj Slovenije
kot turistične destinacije zato usmerjen v investicije v dvig kakovosti
in trajnostno naravnanost turistične nastanitvene infrastrukture.



Objava JR: Uradni list RS, št. 123/22, 
dne 27. 9. 2022

Objava spremembe JR: Uradni list RS, št. 135/22 
dne 21. 10. 2022

JAVNI RAZPIS



Spodbujanje investicij v trajnostni razvoj 
nastanitvene infrastrukture za dosego dviga 
kakovosti infrastrukture in storitev za dvig 

konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

NAMEN



Podpreti najmanj 44 investicij popolne 
prenove oz. rekonstrukcije nastanitvenih 
obratov in 11 investicij izgradnje novih 

nastanitvenih obratov.

CILJ



69 mio evrov
evropskih sredstev

Mehanizma za okrevanje in odpornost

Ukrep Naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske 
nastanitvene turistične ponudbe za dvig 

dodane vrednosti turizma, komponenta 11: 
Trajnostni razvoj slovenskega turizma, na 

stebru Pametna, trajnostna in vključujoča rast
(C3.K11.IB)

VREDNOST



1. investicije v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo –
SKLOP 1 – 48,5 mio EUR

2. investicije v izgradnjo novih nastanitvenih obratov
(t.j. novogradenj) – SKLOP 2 – 20,5 mio EUR

Predmet sofinanciranja so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v 
naslednje nastanitvene kapacitete:
• hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20

nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* in 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 vsaj 3 jabolka; 

• kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50  30 nastanitvenih 
enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;

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

PREDMET



Prenova v smislu zgolj enostavne zamenjave 
opredmetenih osnovnih sredstev 
NI upravičena do sofinanciranja

po tem javnem razpisu!!

PREDMET



Začetna investicija je eden od predpogojev za ugotavljanje 
upravičenosti do sofinanciranja projekta oz. investicije po regionalni 
shemi državne pomoči in MSP shemi, in sicer zajema investicije v 
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezana z:

(1) vzpostavitvijo nove poslovne enote / obrata
• predstavlja vlaganja v sklop 2 (novogradnje) ali vlaganja v sklop 1 

(popolna prenova oz. rekonstrukcija), v kolikor se le-ta nanaša na 
vzpostavitev nastanitvenega obrata v objektu, ki je prej služil 
drugemu namenu.

(2) razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote / obstoječega 
obrata
• predstavlja vlaganja v sklop 2 (novogradnje), in sicer v obliki 

prizidav, nadzidav obstoječega objekta itd. V tem primeru je do 
sofinanciranja upravičen zgolj del nastanitvenega obrata, ki 
predstavlja razširitev zmogljivosti.

(3) diverzifikacijo ponudbe poslovne enote / obrata z uvedbo 
novega proizvoda oz. storitve, ki ni bila predhodno v ponudbi 
poslovne enote / obrata
• storitve, ki se v okviru nastanitvenega obrata prej niso izvajale,

ZAČETNA 
INVESTICIJA



• predstavlja vlaganja v sklop 1 (popolna prenova oz. 
rekonstrukcija), in sicer na način, da se nastanitvenemu obratu v 
okviru popolne prenove/rekonstrukcije dodajajo 
vsebine/turistični produkti, ki jih prej ni bilo v ponudbi (npr. 
wellness kapacitete, kongresne kapacitete, ipd.) - predstavlja 
popolno preobrazbo nastanitvenega obrata v tematski 
nastanitveni obrat, kar se odraža v vseh bistvenih elementih 
nastanitvenega obrata. Zgolj vlaganja v del kapacitet 
nastanitvenega obrata, ki predstavljajo turistični produkt niso 
upravičena do sofinanciranja. 

(4) bistveno spremembo poslovnega procesa v obstoječi poslovni 
enoti / obratu
• predstavlja vlaganja v sklop 1 (popolna prenova oz. 

rekonstrukcija), in sicer na način, da se v nastanitvenemu obratu v 
okviru popolne prenove/rekonstrukcije hkrati zgodijo tudi 
bistvene spremembe v: dvigu kakovosti IN digitalni preobrazbi 
vseh bistvenih sklopov opremljenosti in storitev IN trajnostnem 
preoblikovanju nastanitvenega obrata, ki zajema vse procese 
dela, opremljenosti in storitev, ter vključuje elemente lokalne 
identitete okolja, kjer se izvaja investicij (le-ti so izdatno vključeni 
tako v elemente opremljenosti kot storitev). 

ZAČETNA 
INVESTICIJA



Upravičenci: mikro, mala, srednje velika in 
velika podjetja, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti s področja gostinstva in turizma ter 
imajo na dan oddaje vloge registrirano katero 
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 25 (oz. 30) ali več odstotni javni lasti!

UPRAVIČENCI



SPLOŠNI  POGOJI  
ZA 

KANDIDIRANJE

POSEBNI  POGOJI  
ZA INVESTICIJO

DODATNI 
POSEBNI  POGOJI  
ZA INVESTICIJO



(1) Prijavitelj mora izpolnjevati vse pogoje glede velikosti, upravičenosti in 
opravljanja dejavnosti ter ostalih pogojev, ki so navedeni v točki 4. in v točki 5. 
javnega razpisa. 

(2) Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge sedež / poslovno enoto / podružnico 
na območju Republike Slovenije.

(3) V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici 
Evropske unije mora najkasneje do dne oddaje vloge na javni razpis ustanoviti 
podjetje (podružnico ali hčerinsko podjetje) v Republiki Sloveniji in to dokazati z 
izpiskom iz Sodnega registra.

(4) Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti v višini 50,00 evrov ali več do ministrstva oz. njegovih izvajalskih 
institucij: SPS, SPIRIT in  SRRS, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz 
naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in 
zapadle spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa.

(5) Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v obdobju 
zadnjega leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge, iz naslova obveznih dajatev in 
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 eurov ali več na dan oddaje 
vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje pogojev tudi, 
če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

SPLOŠNI 
POGOJI  ZA 

KANDIDIRANJE



(6) Zoper prijavitelja na dan oddaje vloge ne tečejo postopki zaradi 
insolventnosti oz. ni v postopku prisilnega prenehanja v skladu z 
določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 –
uradno prečiščeno besedilo,  178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) ali s posli 
prijavitelja iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil svoje 
poslovne dejavnosti.

(7) Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
(Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. 
člena Uredbe GBER. Navedeno ne velja za podjetja, ki na dan 31. 
decembra 2019 niso bila v težavah, a so v obdobju od 1. januarja 2020 do 
31. decembra 2021 postala podjetja v težavah.

(8) Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do 
ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena ter drugih relavantnih
členov ZIntPK.

(9) Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne 
pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno 
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom 
Skupnosti.

SPLOŠNI 
POGOJI  ZA 

KANDIDIRANJE



(10) Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so 
predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz 
drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).

(11) Prijavitelj je podpisal izjavo, da dejanski lastnik(i) podjetja v skladu z 
19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ni(so) 
vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma. Prijavitelj 
je skladno z navedenim zakonom zavezan k vpisu podatkov v Register 
dejanskih lastnikov, ki ga vodi AJPES. 

(12) Prijavitelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči -
skupna višina državne pomoči za investicijo v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali 
zneska državne pomoči, kot jih določajo sheme državnih pomoči, po 
katerih se izvaja predmetni javni razpis.

(13) Prijavitelj nima neporavnanega vračila preveč izplačane pomoči po 
pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva 
ministrstva, pristojnega za finance.

SPLOŠNI 
POGOJI  ZA 

KANDIDIRANJE



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

(2) Investicija se ne sme začeti pred oddajo vloge na javni razpis, sicer ni 
upravičena do sofinanciranja (vsi dogodki, povezani z izvedbo projekta kot 
so npr. prvo pravno zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, 
predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo 
šele po datumu oddaje vloge na ta razpis), pri čemer navedeno ne velja za 
stroške za priprave in izdelave projektne in investicijske dokumentacije, ki 
se lahko izdela pred oddajo vloge na javni razpis, vendar ne pred 20. 7. 2021. 
Za začetek del se ne šteje nakup zemljišč, pridobivanje dovoljenj, opravljanje 
predhodnih študij in analiz izvedljivosti, ki se lahko izvršijo oz. izdelajo 
pred oddajo vloge, v kolikor želi prijavitelj stroške priprave in izdelave 
projektne in investicijske dokumentacije uveljavljati kot upravičen strošek 
investicije. 

(3) Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2026. 

(4) Načrtovana vrednost investicije 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 
oz. rekonstrukcije (sklop 1) ter 1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2).

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

INVESTICIJO



(5) Prijavitelj mora imeti za projekt v celoti zaprto finančno konstrukcijo. Iz 
predložene finančne konstrukcije, v okviru prijavljene investicije, mora 
izhajati, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. 
Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna sredstva in krediti) upošteva tudi 
pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa. 

(6) Vloga mora vsebovati terminski plan z razdelanimi aktivnostmi za 
izvedbo investicije.

(7) 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 (Uradni list RS, št. 
60/06, 54/10 in 27/16), in sicer:
• za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo do 500.000 EUR najmanj 

dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP);
• za projekte nad vrednostjo 500.000,00 EUR dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP);
• za projekte nad vrednostjo 2,5 mio EUR dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in 
investicijski program (IP).

(8) Na področju državnih pomoči, kjer gre za nakup osnovnih sredstev, 
morajo investicije izpolnjevati vse zahteve iz točke 4. javnega razpisa ter 
dodatno upoštevati vsa druga določila glede na relevantno shemo državnih 
pomoči.

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

INVESTICIJO



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

(10) 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.

(11) Investicija mora biti izvedena v skladu z načelom »Do No Significant
Harm« oz. »načelom, da se ne škoduje bistveno« okoljskim ciljem 
Evropske unije (načelo DNSH) in biti skladna s »Tehničnimi smernicami 
za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o 
vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost«. Iz navedenega 
izhaja, da spodbude niso dovoljene za investicijo in dejavnost, na katero 
se investicija nanaša, ki škodujejo enemu izmed šestih okoljskih ciljev.

(12) Investicija mora biti skladna s predpisi s področja ohranjanja narave, 
varstva okolja in voda, upoštevati mora pogoje zavarovanega območja 
Natura 2000 in drugega varovanega območja, v kolikor se investicija 
nahaja na tem območju.

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

INVESTICIJO



(13) Nastanitveni obrat bo moral ob zaključku investicije pridobiti 
ekološki znak (EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, 
Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, L.E.A.F.,Slovenia
Green Cuisine) za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj investicije 
med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski 
prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske 
obrate) ter pridobljeni znak nadgraditi s pridobitvijo znaka Slovenia
Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Znaki morajo biti 
pridobljeni najkasneje v roku dveh let po zaključku investicije ter biti 
ohranjeni vsaj ves čas spremljanja investicije. 

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

(15) Za investicije v popolno prenovo ali rekonstrukcijo ali novogradnjo 
glampingov se za namen tega razpisa upoštevajo naslednji standardi oz. 
pogoji:
- ima najmanj 5 bivalnih enot butičnega značaja in enotne zunanje 

podobe, ki so skladno umeščene v naravno okolje in omogočajo 
pristen stik z naravo (prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje) 

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

INVESTICIJO



- imeti vsaj oskrbo s tekočo pitno vodo, udobno enojno ležišče ali dvojno 
ležišče, lastne sanitarije, za katere se smiselno uporabljajo določbe 10. člena 
pravilnika, možnost ogrevanja, teraso ali prostor pred bivalno enoto z 
možnostjo sprostitve, ki ima vsaj mizo in toliko vrtnih ali druge oblike 
udobne možnosti sedenja, kolikor ima število ležišč, dovolj velik prostor, ki 
zagotavlja mir in intimo (vse našteto velja za posamezno glamping enoto).  
- nuditi mora različne oblike sproščanja v nastanitvenih enotah ali izven 
njih (npr.: bazene, vodne kopeli, savne, masaže, meditacije, opazovanje 
narave), bližino različnih oblik dejavnosti v naravi (npr. sprehajale in 
pohodne poti, kolesarjenje, vodni športi, adrenalinski športi), možnost 
samostojne priprave hrane ali ponudbo pripravljenih jedi, posode za ločeno 
zbiranje odpadkov. 

(16) Nastanitveni obrat mora oblikovati vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s 
svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetja drugega nosilca) in se v 
roku enega leta od zaključka investicije prijaviti na odprti poziv Slovenske 
turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja.

(17) 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.

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

INVESTICIJO



(18) Investicija mora vključevati program usposabljanja in izobraževanja za 
vodje in zaposlene pri prijavitelju. 

(19) Investicija se v delu stroškov, ki se nanašajo na stroške po shemi de 
minimis (stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva, vezana zgolj na 
nakup in vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije in stroški storitev zunanjih izvajalcev), sofinancira po pravilu 
de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR de minimis pomoči v katerem koli 
obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter 
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (pri 
skupnem znesku pomoči de minimis se upošteva tudi predvideno 
sofinanciranje po tem razpisu). Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000,00 EUR za enotna podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prometu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora.

(20) Investicija mora biti izvedena skladno z GZ-1 in PURES-3, pri čemer se 
kazalniki energijske učinkovitosti določajo po računski metodi, ki je 
določena v PURES-3.

(21) Končni prejemnik mora iz lastnih sredstev zagotoviti sredstva v višini 
najmanj 25 % celotnih upravičenih stroškov investicije.

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

INVESTICIJO



(1) Stopnja energetske učinkovitosti v segmentu specifične potrebne toplote 
za ogrevanje stavbe - Q´H,nd,an (kWh/(m2an)) izvedene investicije mora 
znašati:
- Q´H,nd,an ≤  25 kWh/(m2an) pri sklopu 1 (popolna prenova oz. 
rekonstrukcija);
- Q´H,nd,an ≤  20 kWh/(m2an) pri sklopu 2 (izgradnja novih nastanitvenih 
obratov).

(2) Nastanitveni obrat mora po izvedeni investiciji dosegati najmanj 
naslednje razrede skladno s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji 
energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14, 47/19 in 158/20 –
ZURE; v nadaljevanju: PMIIEI):
- razred najmanj B1 pri sklopu 1 (popolna prenova oz. rekonstrukcija);
- razred najmanj B1 pri sklopu 2 (izgradnja novih nastanitvenih obratov).

(3) Kazalnik specifične potrebne skupne primarne energije za delovanje 
TSS (E'Ptot,an ) izvedene investicije mora znašati:
- E'Ptot,an ≤  75 kWh/(m2an) pri energetsko nezahtevnih in pri energetsko 
manj zahtevnih stavbah oz. E'Ptot,kor,an ≤ E'Ptot,ref,an pri energetsko zahtevnih 
stavbah, vse pri sklopu 1 (popolna prenova oz. rekonstrukcija);
- E'Ptot,an ≤  60 kWh/(m2an) pri energetsko nezahtevnih in pri energetsko 
manj zahtevnih stavbah oz. E'Ptot,kor,an ≤ E'Ptot,ref,an X 0,8 pri energetsko 
zahtevnih stavbah, vse pri sklopu 2 (izgradnja novih nastanitvenih 
obratov).

DODATNI 
POSEBNI 

POGOJI  ZA 
INVESTICIJO

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3699
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2338
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2762


(4) Razmernik OVE (ROVE) mora znašati:
- ROVE ≥ 50 % pri sklopu  1 (popolna prenova oz. rekonstrukcija);
- ROVE ≥ 60 % pri sklopu  2 (izgradnja novih nastanitvenih obratov).

(5) Doseganje  pogojev iz 1., 3., in 4. točke se izkazuje z Izkazom o energijskih 
lastnostih stavbe, kot del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), 
izdelan skladno z 19. členom PURES-3. 

(6) Nastanitveni obrat mora biti najkasneje ob zaključku investicije evidentiran v 
AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov (RNO) in kategoriziran v sistemu 
kategorizacije www.kategorizacija.si (izjema glampingi). Nastanitveni obrat mora 
ob zaključku investicije pridobiti najmanj kategorijo 3* oz. jabolka oz. v primeru 
kampov in glampingov 4*. Ocenitev mora biti opravljena s strani zunanjega 
neodvisnega ocenjevalca nastanitvenih obratov s seznama ocenjevalcev, 
objavljenega na spletni strani www.kategorizacija.si (v primeru glampingov velja 
ocenitev združenja World od glamping ali druge primerljive mednarodne 
organizacije).
Nastanitveni obrat, ki je predmet investicije v okviru popolne prenove oz. 
rekonstrukcije (Sklop 1) mora biti že na dan oddaje vloge na razpis evidentiran v 
AJPES-ovem RNO in kategoriziran v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si
(izjema glampingi), razen v primeru ko se popolna prenova oz. rekonstrukcija 
nanaša na vzpostavitev novega nastanitvenega obrata v objektu, kjer se na dan 
oddaje vloge ni izvajala nastanitvena dejavnost. V tem primeru mora biti 
nastanitveni obrat evidentiran v AJPES-ovem RNO in kategoriziran v sistemu 
kategorizacije www.kategorizacija.si) ob zaključku investicije.

DODATNI 
POSEBNI 

POGOJI  ZA 
INVESTICIJO

http://www.kategorizacija.si/
http://www.kategorizacija.si/
http://www.kategorizacija.si/
http://www.kategorizacija.si/


(1) Prijavitelj mora imeti nepremičnino ob oddaji vloge v svoji lasti, oz. mora 
imeti služnostno oz. stavbno pravico na nepremičnini še najmanj pet (5) let po 
zaključku investicije v primeru velikih podjetij oz. najmanj tri (3) leta v primeru 
MSP. V kolikor prijavitelj tega ne izpolnjuje, mora k vlogi priložiti overjeno 
pogodbo o najemu, koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem in 
lastnikom nepremičnine z veljavnostjo še najmanj pet (5) let oz. tri (3) leta po 
zaključku investicije. V primeru, da ima prijavitelj služnostno ali stavbno pravico 
na nepremičnini, mora predložiti tudi pogodbo o ustanovitvi služnosti oz. 
pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice. V kolikor iz dokumentov ni razvidno, da 
se lastnik oz. solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora prijavitelj k vlogi 
priložiti tudi notarsko ali s strani upravne enote overjeno soglasje lastnika oz. 
solastnika. 

(2) Prijavitelj mora imeti pravico graditi oz. posegati v prostor v skladu z 
veljavno gradbeno zakonodajo. Pridobljena mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in 
soglasja za izvedbo investicije, upoštevaje, da mora biti:
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (priloženo k vlogi ali najkasneje v roku 

desetih (10) mesecev po prejemu sklepa o izboru, vendar hkrati najkasneje do 
predložitve prvega zahtevka za izplačilo) ali izjava, da gradbeno dovoljenje NI 
potrebno;

- uporabno dovoljenje (predloženo ob zaključku investicije, vendar hkrati 
najkasneje do zadnjega zahtevka za izplačilo); 

- dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti kmetije z nastanitvijo, ki ga je 
izdala krajevno pristojna upravna enota (velja samo v primeru, ko je 
prijavitelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je gostinska dejavnost).

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

PRIJAVITELJA



(3) Prijavitelj mora priložiti skico lokacije investicije.

(4) Prijavitelji ne smejo biti podjetja v javni lasti. Za podjetje v javni lasti se 
štejejo podjetja, kjer:
- ima država ali lokalna skupnost 30 % ali več kot 30 % kapitala ali 

glasovalnih pravic – velja za podjetja, ki se na razpis prijavljajo na 
podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (regionalne sheme) 

- ima država ali lokalna skupnost 25 % ali več kot 25 % kapitala ali 
glasovalnih pravic – velja za podjetja, ki se na razpis prijavljajo na 
podlagi sheme Program izvajanja  finančnih spodbud MSP (shema MSP). 

Lastniški deleži se določajo v skladu s Prilogo I. Uredbe GBER.

(5) Prijavitelj mora tekom celotnega izvajanja investicije upoštevati načela 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med 
ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in 
sorazmernosti. 

(6) Prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško, upravljavsko ali 
sorodstveno povezan z izbranim zunanjim izvajalcem.

(7) Prijavitelj mora investicijo, ki je predmet vloge (tako upravičene kot 
neupravičene stroške investicije), voditi na posebnem ločenem stroškovnem 
mestu ter imeti ločeno knjigovodsko evidenco stroškov.

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

PRIJAVITELJA



(8) Iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih v 
obdobju do zaključka spremljanja investicije (tri (3) leta po zaključku 
investicije v primeru MSP in pet (5) let po zaključku investicije v primeru 
velikih podjetij).
- upošteva se stanje zaposlitev iz evidence Ajpes na dan 31. 12. 2021 glede 

na število opravljenih delovnih ur. 
- za prijavitelje, ki so šele po 31. 12. 2021 ustanovili podjetje in za  

prijavitelje, ki niso zavezani k oddaji letnega poročila na Ajpes, se bo kot 
izhodiščno stanje upoštevalo stanje zaposlitev na dan oddaje vloge za 
vsakega zaposlenega je potrebno ob oddaji vloge predložiti kopijo PoZ
in obrazec M1/M2. 

- prijavitelji, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji za 
zaposlene družinske člane k vlogi priložijo izpisek iz ZZZS in v primeru 
zaposlitev (zunanjih) delavcev za vsakega zaposlenega kopijo pogodbe o 
zaposlitvi in obrazec M1/M2.  

(9) Prijavitelj mora začeti z investicijo najkasneje v 10 mesecih od podpisa 
pogodbe o sofinanciranju.

POSEBNI 
POGOJI  ZA 

PRIJAVITELJA



MERILA ZA 
OCENJEVANJE 

VLOG

MERILO OPIS Št. točk

I. DVIG KONKURENČNOSTI 22

Merilo 1 Število novo ustvarjenih delovnih mest 6

Merilo 2 Dodana vrednost na zaposlenega / vpliv na podaljšanje 

dobe bivanja turistov v Sloveniji

8

Merilo 3 Prispevek k doseganju ciljev iz NOO 8

II. DVIG KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE 18

Merilo 4 Skladnost s strateškimi usmeritvami na področju 

turizma

3

Merilo 5 Raven kakovosti nastanitvenega obrata 6

Merilo 6 Pridobljeni znaki kakovosti 4

Merilo 7 Trajnost predvidenih rezultatov 5

III. PRISPEVEK INVESTICIJE K ZELENEMU PREHODU 60

Merilo 8 Specifična potrebna skupna primarna energija za 

delovanje TSS v stavbi E'Ptot,an

13

Merilo 9 ROVE v primarni energiji, potrebni za delovanje stavbe 18

Merilo 10 Delež uporabljenih naravnih obnovljivih gradbenih 

materialov pri izvedbi investicije

8

Merilo 11 Povečanje snovne učinkovitosti 6

Merilo 12 Trajnostna mobilnost 4

Merilo 13 Družbena trajnost 4

Merilo 14 Prispevek k digitalni preobrazbi 7

SKUPAJ 100

DODATNO MERILO 10

Merilo 15 Lokacija izvajanja investicije 10

SKUPAJ 110



Javni razpis se izvaja po dveh (2) shemah 
državnih pomoči:

• regionalni shemi državne pomoči 

ALI

• shemi MSP

IN

• shemi de minimis
(v kombinaciji z obema zgoraj navedenima shemama)

SHEME 
DRŽAVNIH OZ.  

DE MINIMIS
POMOČI



O B M O Č J A  I Z V A J A N J A

ZAHODNA SLOVENIJA –

območje „c“

Pomoč za začetne investicije za 
mikro, mala in srednje velika 

podjetja. Velika podjetja lahko 
prejmejo pomoč le za potrebe 
nove gospodarske dejavnosti!
(nova dejavnost NI enaka ali 
podobna dejavnosti, ki jo je 

podjetje že opravljalo - druga 
štirimestna klasifikacija dejavnosti 

SKD)

Območje t.im. „belih lis“ –

območje izven območja „a“ in „c“ 
Pomoč za začetne investicije za 

mikro, mala in srednje velika 

podjetja. Velika podjetja niso 

upravičena do sofinanciranja!
Območje, ki ne sodi med 

upravičena območja za 

dodeljevanje regionalnih pomoči  -

uporablja se shema MSP

CELOTNA VZHODNA 

SLOVENIJA – območje „a“

Pomoč za začetne investicije za 

mikro, mala, srednje velika in 

velika podjetja

Upravičeno območje za 

dodeljevanje regionalnih pomoči 

v skladu z Uredbo o karti 

regionalne državne pomoči –

uporablja se Regionalna shema 

državne pomoči

Upravičeno območje za 

dodeljevanje regionalnih pomoči 

v skladu z Uredbo o karti 

regionalne državne pomoči –

uporablja se Regionalna shema 

državne pomoči



Izključeni sektorji po regionalni shemi pomoči: (ribištvo in 
akvakultura, kmetijstvo – primarni sektor kmetijske 
proizvodnje, pridelava in trženje kmetijskih proizvodov, 
premogovništvo, ladjedelništvo, jeklarstvo, sintetična 
vlakna) 

Kumulacija pomoči: 
• lahko se kumulira z vsako drugo državno pomočjo, če se 

ukrepi nanašajo na različne upravičene stroške in z vsako 
drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, če s tem ni presežena dovoljena meja intenzivnost 
pomoči oz. znesek pomoči 

• ne sme se združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de 
minimis glede na enake upravičene stroške, če se s tem 
preseže dovoljena meja intenzivnosti državne pomoči

Pomembno!
Upoštevanje vseh ostalih zahtev iz regionalne sheme 
državne pomoči (tč. 10.1.1 javnega razpisa).

REGIONALNA 
SHEMA POMOČI



Izključeni sektorji po shemi MSP: (ribištvo in 
akvakultura, primarni sektor kmetijske proizvodnje, 
sektor predelava in trženja kmetijskih proizvodov, 
premogovništvo) 

Kumulacija pomoči: 
• lahko se kumulira z vsako drugo državno pomočjo v 

zvezi z istimi upravičenimi stroški, samo če s tem ni 
presežena dovoljena meja intenzivnost pomoči oz. 
znesek pomoči 

• ne sme se združevati s pomočjo, dodeljeno po 
pravilu de minimis glede na enake upravičene 
stroške, če se s tem preseže dovoljena meja 
intenzivnosti državne pomoči

Pomembno!
Upoštevanje vseh ostalih zahtev iz sheme MSP (tč. 
10.1.2 javnega razpisa).

SHEMA MSP



Omejitev:
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju (upošteva se 
definicija skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU) na podlagi 
pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v 
kateremkoli obdobju zadnjih treh poslovnih let (upošteva se 
tudi predvideno sofinanciranje po tem razpisu)! 

Izključeni sektorji: (ribištvo in akvakultura, primarna proizvodnja 
kmetijskih proizvodov, predelava in trženje kmetijskih 
proizvodov)

Kumulacija pomoči: 
• ne sme se kumulirati s pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 

stroški ali za isti ukrep, če bi bila s tem presežena največja 
dovoljena intenzivnost pomoči oz. znesek pomoči 

• lahko se kumulira  s pomočjo po pravilu de minimis do 
dovoljene zgornje meje

Pomembno!
Upoštevanje vseh ostalih zahtev iz sheme de minimis (tč. 10.1.3 
javnega razpisa).

SHEMA 
DE MINIMIS



Višina sofinanciranja je odvisna od lokacije, kjer se bo
izvajala investicija, velikosti prijavitelja, skladno s
Prilogo I Uredbe GBER, vrste aktivnosti, ki bodo
predmet sofinanciranja in ostalih zahtev, ki so
povezana s veljavnimi pravili s področja državnih ali
de minimis pomoči.

Ne sme presegati deleža pomoči, ki je skladen z
relevantno shemo državne pomoči ali shemo de
minimis!!

Nominalni znesek sofinanciranja: 
• do 1.100.000,00 EUR za popolne prenove oz. 

rekonstrukcije (sklop 1) 
• do 1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2).

Načrtovana vrednost investicije (vsota upravičenih in 
neupravičenih stroškov) mora znašati najmanj 
300.000,00 EUR

VIŠINA 
SOFINANCIRANJA



VIŠINA SOFINANCIRANJA
• Regionalna shema (območja a, c)

• MSP shema (območja belih lis)

• Shema de minimis (ob eni od zgoraj navedenih shem) 

– sof. 70 %

ZAHODNA SLOVENIJA – območje 

„c“

V 

podjetja

S 

podjetja

M 

podjetja

15% 25% 35%

goriška statistična regija (13 občin), 
gorenjska statistična regija (17 občin), 
osrednjeslovenska statistična regija občine 
(5).

ZAHODNA SLOVENIJA –

območje „c“

V S M

25% 35% 45%

Divača, Hrpelje – Kozina, Izola, 
Komen, Piran, Sežana:

Območje „belih lis“

S M

10% 20%

Ljubljana z okolico, Kranj, 

Ankaran, Koper

V S M

30% 40% 50%

CELOTNA VZHODNA 

SLOVENIJA – območje „a“



Upravičeni stroški so osnova za izračun zneska 
sofinanciranja.

Upravičenost stroškov odvisna od relevantne sheme 
državne pomoči ali de minimis pomoči.

Uveljavljanje upravičenih stroškov v osnovna 
opredmetena in osnovna neopredmetena sredstva  je 
možno ali po regionalni shemi pomoči ali po MSP shemi 
pomoči. Uveljavljanje upravičenih stroškov hkrati po 
obeh možnih „investicijskih“ shemah državne pomoči 
NI možno!

Možna je zgolj kombinacija s shemo de minimis, v 
kolikor prijavitelj uveljavlja stroške storitev zunanjih 
izvajalcev oz. stroške nakupa naprav za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov energije.
(regionalna shema pomoči in hkrati de minimis shema 
ALI MSP shema pomoči in hkrati de minimis shema)

UPRAVIČENI 
STROŠKI



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

2. Stroški investicij v neopredmetena osnovna 
sredstva 

3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev

KATEGORIJE
STROŠKOV



1. Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva
• stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, 

GOI dela idr.)
• stroški nakupa opreme, vključno z dobavo in 

montažo (gradbeni proizvodi, pohištvo, naprave, 
stroji, računalniška in IT oprema idr.)

2. Stroški investicij v neopredmetena osnovna 
sredstva

• stroški nakupa programov, sistemov, patentnih 
pravic, blagovnih znamk ipd.

Pri velikih gospodarskih družbah lahko upravičeni 
stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva 
znašajo največ 50 % celotnih upravičenih stroškov 
investicije (za MSP te omejitve ni)!!

UPRAVIČENI 
STROŠKI PO 

REGIONALNI IN 
MSP SHEMI



1. Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva
• stroški nakupa opreme: naprave za proizvodnjo električne 

energije iz obnovljivih virov energije, vključno z dobavo in 
montažo.

2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
• stroški priprave in izdelave projektne oz. investicijske 

dokumentacije,
• stroški izdelave energetskih izkaznic oz. elaboratov 

gradbene fizike,
• stroški gradbenega nadzora,
• stroški pridobitve ekoloških znakov,
• stroški programov izobraževanja in usposabljanja (za vodje 

in zaposlene pri nosilcu investicije),
• stroški zagonskega trženja (stroški vključitve v digitalni 

rezervacijski in prodajni sistem, stroški vzpostavitve spletne 
strani).

Upravičeni stroški po shemi de minimis se sofinancirajo v višini 
do 70 %. Prijavitelj je upravičen do povračila stroškov po shemi
de minimis v višini največ do 10% vrednosti upravičenih 
stroškov investicije (na ravni celotnega projekta)!!

UPRAVIČENI 
STROŠKI PO DE 
MINIMIS SHEMI



V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov 
investicije namenjenih ukrepom za doseganje večje energetske in 
snovne učinkovitosti ter večje porabe obnovljivih gradbenih 
materialov.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo tudi stroški, ki se nanašajo 
na dopolnjujočo oz. spremljajočo turistično infrastrukturo, ki 
predstavlja celovit turistični produkt nastanitvenega obrata (npr. 
vlaganja v wellness centre, kongresne kapacitete, otroška igrišča, 
vinske kleti…), Ti stroški lahko predstavljajo do vključno 30 % 
upravičenih stroškov investicije.

Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja se morajo 
uporabljati izključno pri končnem prejemniku in v 
nastanitvenem obratu, ki je predme prijave na razpis.

Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova, nabavljena po 
tržnih pogojih od tretjih oseb, ki niso povezana s kupcem.

Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja morajo ostati na 
upravičenem območju in v lasti končnega prejemnika vsaj tri (3) 
leta v primeru MSP in pet (5) let v primeru velikih podjetij.

DODATNE 
ZAHTEVE V 

OKVIRU 
UPRAVIČENIH 

STROŠKOV 



Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 
z: 
• oddajo vloge na javni razpis, razen za stroške 

povezane s pripravo in izdelavo projektne oz. 
investicijske dokumentacije, pri katerih se obdobje 
upravičenosti začne 20. 7. 2021. 

Obdobje upravičenosti stroškov se konča:
• 31. 5. 2026, ko morajo biti zaključeni vsi projekti.

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

Zaključek investicije pomeni, da so dela končana in je 
investicija izvedena v višini, obsegu in času, kot je 
določeno v pogodbi o sofinanciranju.  

OBDOBJE 
UPRAVIČENOSTI



• pridobitev vseh soglasij in dovoljenj za uporabo, vključno z uporabnim 
dovoljenjem,

• predložitev ministrstvu Izkaza o energijskih lastnostih stavbe, kot del projektne 
dokumentacije izvedenih del (PID), izdelanega skladno z 19. členom PURES-3 z 
navedenimi načrtovanimi vrednostmi, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi (stopnja 
energetske učinkovitosti v segmentu specifične potrebne toplote za ogrevanje stavbe 
- Q´H,nd,an (kWh/(m2an)), kazalnik specifične potrebne skupne primarne energije 
za delovanje TSS v stavbi E'Ptot,an oz. kazalnik korigirane specifične potrebne skupne 
primarne energije za delovanje stavbe E'Ptot,kor,an, kazalnik specifične potrebne 
skupne primarne energije za delovanje referenčne stavbe E'Ptot,ref,an , ROVE v 
primarni energiji, potrebni za delovanje stavbe),

• pridobitev energetske izkaznice vsaj razreda B1,
• evidentiranje v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov, 
• evidentiranje v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov),
• pridobitev ocene neodvisnega zunanjega ocenjevalca iz seznama MGRT za 

pridobljeno ustrezno kategorizacijo nastanitvenega obrata,
• izkazati obratovanje nastanitvenega obrata po zaključeni investiciji (najmanj 10 

mesecev na leto),
• vsaj ohranitev števila delovnih mest oz. števila zaposlenih glede na število 

opravljenih delovnih ur na dan 31. 12. 2021, 
• izkazati, da je vsaj 50 % upravičenih stroškov namenjenih ukrepom za doseganje 

višje energetske učinkovitosti,
• ostali cilji, ki izhajajo iz vloge prijavitelja in pogodbe o sofinanciranju.

CILJI
D O  3 0 .  6 .  2 0 2 6
( Z A K L J U Č E K  
P R O J E K T A )

http://www.kategorizacija.si/


• pridobitev ekološkega znaka* za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj 
investicije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski 
prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ter 
pridobitev znaka Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. 
Ekološki znaki morajo biti pridobljeni najkasneje v roku dveh let po zaključku 
investicije ter biti ohranjeni vsaj ves čas spremljanja investicije,

• prijava 5-zvezdičnega doživetja (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega 
doživetja drugega nosilca) na odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-
zvezdična doživetja v roku enega leta od zaključka,

• doseganje števila novo zaposlenih, ki jih bo prijavitelj navedel v vlogi – poročanje 
za celotno obdobje spremljanja investicije, 

• za turistične kmetije: v roku dveh let po zaključku investicije prijavitelj v letnem 
poročilu navede realizacijo povprečne dobe bivanja turistov za leto po zaključku 
investicije in k temu priloži  ustrezno dokazilo, iz katerega bo mogoče preveriti 
doseganje rezultata povprečne dobe bivanja turistov v letu po zaključku investicije 
(npr. izpis iz Knjige gostov ali izpis občine o realiziranih prenočitvah in odvedeni 
turistični taksi).

*Upoštevani ekološki znaki: EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, 
Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, L.E.A.F.,Slovenia Green Cuisine

CILJI
P O  

Z A K L J U Č K U



Podlage za presojanje velikosti podjetij: 

• ključna pravna podlaga: Priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 
651/2014 (Uredba GBER)

• Smernice za opredelitev MSP (Evropska komisija, 2020) 
(https://data.europa.eu/doi/10.2873/066893) 

Velikost podjetja po Prilogi I ≠ velikosti podjetja po ZGD!!

Pomembna določitev  velikosti v skladu s Prilogo I Uredbe GBER
– od nje odvisna uporaba relevantne sheme države pomoči 

ter tudi intenzivnost in s tem nominalna vrednost zaprošene 
državne pomoči!!

Kateri podatki in kdaj se presoja:
• upošteva se velikost podjetja v obdobju od oddaje vloge do izdaje 

sklepov o izboru
• zadnji razpoložljivi podatki iz potrjenih računovodskih izkazov 

(revidirana poročila), Ajpes.  

VELIKOST 
PODJETJA

https://data.europa.eu/doi/10.2873/066893


Vrednosti in pragovi

Vir: Smernice za opredelitev MSP

VELIKOST 
PODJETJA



Velikost se lahko spremeni – gleda se več zaporednih let 
(3 leta) (2. točka 4. člena Priloge I)

Spremembe lastništva (združitve, prevzemi,…) –
sprememba je lahko takojšnja!

Pri izračunu velikosti se upošteva tudi podatke 
partnerskih in povezanih podjetij!

- povezana podjetja (3. točka 3. člena Priloge I 
Uredbe GBER): prišteje se 100 % podatkov za 
povezana podjetja

- partnerska podjetja (2. točka 3. člena Priloge I 
Uredbe GBER): prišteje se podatke sorazmerno z 
deležem kapitala ali glasovalnih pravic (za 
navzkrižna lastništva velja višji odstotek)

VELIKOST 
PODJETJA



Roki za oddajo vlog: 
• 1. rok: 19. 12. 2022, 
• 2. rok: 27. 3. 2023 in 
• 3. rok: 29. 5. 2023 
(v kolikor bodo ostala neporabljena sredstva 1. 
oz. 2. roka)

ROKI ZA 
ODDAJO VLOG



VSEBINA 
POPOLNE 

VLOGE

OBRAZCI

OBRAZEC 1: Prijavni obrazec                        

OBRAZEC 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 

pogojev                           

OBRAZEC 3: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave 

Republike Slovenije

OBRAZEC 4: Predstavitev investicije

OBRAZEC 5: Terminski in finančni načrt

OBRAZEC 6: Izjava glede pridobivanja podatkov o dejanskih lastnikih                                                          

OBRAZEC 7: Izjava v zvezi z določanjem velikosti podjetja

OBRAZEC 8: Spisek že odobrenih državnih pomoči oz. pomoči de minimis

OBRAZEC 9: Izjava, da prijavitelj ne posluje z žigom

PRILOGE

PRILOGA 1: Pogodba o sofinanciranju – vzorec (prijavitelja ga mora parafirati)

PRILOGA 2: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (ni potrebno 

priložiti k vlogi) 



VSEBINA 
POPOLNE 

VLOGE

DRUGA DOKUMENTACIJA, ki jih je potrebno priložiti vlogi:

Investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

Dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetije z nastanitvijo, ki ga je izdala 

krajevno pristojna upravna enota (samo za prijavitelje, ki so nosilci dopolnilne 

dejavnosti Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost)

Dokazilo o lastništvu oz. drugo ustrezno dokazilo (overjena pogodba o najemu, 

služnosti in stavbni pravici). V kolikor iz dokumentov ni razvidno, da se lastnik oz. 

solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi tudi overjeno soglasje lastnika oz. 

solastnika

Skica lokacije investicije

Dokumentacija o izkazovanju višine stroškov (projektantski popisi, specifikacija 

opreme (tehnični listi), predračune za nakup posamezne opreme in drugih 

opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki so veljavni na dan oddaje vloge)

Bilanca stanja za leto 2021 oz. kopija pogodbe o zaposlitvi za vsakega zaposlenega in 

obrazec M1/M2 v primeru, da je prijavitelj ustanovil podjetje ali podružnico ali 

hčerinsko podjetje v Republiki Sloveniji šele po 31. 1. 2021

Izpisek iz ZZZS za zaposlene družinske člane (za šifre 51, 52, 007 + 64) in v primeru 

zaposlitev (zunanjih) delavcev za vsakega zaposlenega kopijo pogodbe o zaposlitvi in 

obrazec M1/M2 (samo za prijavitelje, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na 

kmetiji, ki je gostinska dejavnost)

Druga dokumentacija, ki dodatno potrjuje navedbe v vlogi

Zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 1 meseca (ni pogoj za popolnost 

vloge)

USB vmesnik, na katerem mora biti kopija celotne dokumentacije, tako v word kot pdf. 

obliki



Javni razpis zaokrožuje cikel treh pomembnih javnih 
razpisov s področja turizma, in sicer: 

1. Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in 
trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za 
krepitev njegove odpornosti iz sklada React v višini 
69 mio evrov,

2. Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in 
skupno turistično infrastrukturo in naravne 
znamenitosti v turističnih destinacijah v višini 10 mio 
evrov,

3. Danes predstavljenega javnega razpisa v višini 69 
mio evrov.

Skupaj: 148 mio EUR za dvig kakovosti in dodane 
vrednosti v slovenskem turizmu

TROJČEK 
RAZPISOV



Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav so 
dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega 
na elektronski naslov:

gp.mgrt@gov.si

Vprašanja in odgovori so/bodo objavljeni na spletni 
strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/

DODATNE 
INFORMACIJE

mailto:gp.mgrt@gov.si
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/


Hvala za vašo 
pozornost!

Želimo vam uspešno prijavo! 


