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Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za 
dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne, 27.9.2022 objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma 
(NOO nastanitvene kapacitete). 
 
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. 
 
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*. 
 

Upravičenci:  
▪ 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).  

 
▪ 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: 
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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. 
 
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: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023. 
 
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-
sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-
turizma/  
 

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska 

 

Vir: 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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