
PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA = 80 mio EUR

KAJ 
ŽELIMO?

• Trajnostni razvoj slovenskega turizma - trdno pozicioniranje na mestu vodilne 
države na področju okolijske trajnosti

• Dvig dodane vrednosti v turizmu s preoblikovanjem v trajnostni turizem višje 
dodane vrednosti oz. butični turizem

• Zaustaviti trend naraščanja namestitvenih kapacitet z nizko dodano vrednostjo
• Izboljšati raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega 

pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov 
• Zmanjšanje sezonskosti in geografske koncentracije turizma in krepitev celoletne 

turistične ponudbe v vseh turističnih makro destinacijah (regijah) Slovenije
• Povečanje kompetenc in usposobljenosti slovenskih turističnih ponudnikov 
• Izboljšati urejenost urejenosti, privlačnosti in dostopnost javne turistične 

infrastrukture
• Povečati uporabo naprednih digitalnih tehnologij z namenom personifikacije 

turistične ponudbe oziroma oblikovanje ponudbe po meri gostov
• Izboljšanje energetska učinkovitosti in trajnostne naravnanosti sektorja pri vseh 

virih – trend okolijsko zavednih gostov
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Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma 
Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma – 1 mio EUR
• analitične podlage za trajnostno preoblikovanje turizma, implementacija najsodobnejšega 

orodja za merjenje turističnih tokov v vodilnih destinacijah kot podlaga za določitev nosilnih 
kapacitet vodilnih destinacij in geografsko porazdeljen razvoj trajnostnega turizma

Načrt okrevanja slovenskega turizma 2020 – 2023
• definiranih pet temeljnih stebrov na poti okrevanja in odpornosti po COVID-19. Ključni stebri 

so: (1) Nova realnost (zagotavljanje varne, trajnostne in atraktivne izkušnje), (2) Re-set 
turizma (ublažitev posledic krize in prilagoditev  poslovanja), (3) Turisti po covid-19 
(razumevanje potrošnikov in nova segmentacija), (4) Turizem 5.0 (maksimiranje uporabe 
digitalne tehnologije), (5) Marketing (grajenje odnosov s turisti in lokalnimi skupnostmi)

Uredba o razvojnih spodbudah za turizem
• Določitev podrobnejših pogojev in meril za dodeljevanje razvojnih spodbud s področja 

turizma (izvedbeni akt Zakona o spodbujanju razvoja turizma)
• Skozi merila bomo presojali 3 ključne sklope; skladno s strateškimi usmeritvami, vpliv na 

povišanje dodane vrednosti in kakovost projekta
Strategija trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028
Strategija digitalne transformacije slovenskega turizma
Izdelava štirih master planov za turistične makro destinacije za obdobje do leta 2030
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Dve naložbi:

Naložba 1:
TRAJNOSTNI RAZVOJ 

SLOVENSKE NASTANITVENE 
TURISTIČNE PONUDBE ZA 
DVIG DODANE VREDNOSTI 

TURIZMA 

Naložba 2:
TRAJNOSTNI RAZVOJ JAVNE 

IN SKUPNE TURISTIČNE 
INFRASTRUKTURE IN 

NARAVNIH ZNAMENITOSTI 
V TURISTIČNIH 
DESTINACIJAH 

69 mio EUR 10 mio EUR
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Naložba 1:
JR TRAJNOSTNI 

RAZVOJ SLOVENSKE 
NASTANITVENE 

TURISTIČNE 
PONUDBE ZA DVIG 

DODANE VREDNOSTI 
TURIZMA

69 mio EUR

• Z javnim razpisom bomo spodbujali investicije v dvig kakovosti infrastrukture in 
storitev nastanitvenih turističnih kapacitet hotelov in hotelom podobnih 
nastanitvenih obratov (hoteli, moteli, gostišča, penzioni, visoko kakovostne 
turistične kmetije, visoko kakovostni kampi in ponudba »glampinga«), 
prvenstveno v obnovo in/ali širitev kapacitet obstoječih nastanitvenih obratov. 

• Obnova ali širitev ciljnih turističnih nastanitvenih kapacitet ali njihovih 
programskih vsebin je usmerjena v energetsko in okoljsko učinkovite in zeleno 
naravnane rešitve ter tiste, ki bodo svoje upravljanje, trženje in informiranje 
turistov o svoji ponudbi nadgradili z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev, 
ki bodo zagotavljala kvalitetno uporabniško izkušnjo in povečanje učinkovitosti 
poslovanja. 

• Podprte bodo naložbe, ki bodo, ob opredeljenih sodobnih energetskih in okolijskih 
standardih, kvaliteto in izkušnjo obstoječih turističnih objektov obdržale, dvignile 
ali razširile na višjo raven in sicer kakovostne ravni kategorizacije najmanj 3* in 
bodo po izvedbi naložbe omogočile nove zaposlitve, ki izhajajo iz izvedbe ciljne 
naložbe. 

• Obvezni sestavni del naložbenih projektov za podprte projekte je izvedba 
usposabljanja na področju kvalitete storitev in digitalnih kompetenc za osebje in 
vodstveni kader kot tudi kakovost in ustreznost trženjske raziskave in ekonomske 
analize za utemeljenost in zaključenost finančne konstrukcije naložbe 
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• Upravičenci bodo izkazoval izboljšanje/doseganje ustreznih energetskih bilanc 
objekta in/ali uporabo obnovljivih virov energije in prikaz izboljšanja ravnanja z 
odpadki oziroma krožne ekonomije in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje 
ter vključitev v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev certifikata 
»Slovenia Green«. 

• V vseh nastanitvenih obratih morajo biti upoštevani tudi uvedeni visoki 
zdravstveno - higienski standardi z namenom ustreznega varovanja zdravja gostov 
in zaposlenih, ki bodo tudi v prihodnje obvezen sestavni del za delovanje.

Pogoji:
• Pripravljeni (»ready to go«) projekti na področju naložb v nove nastanitvene 

kapacitete in prenovo obstoječih (oboje kategorije vsaj 3*) z namenom dviga 
kakovosti, izboljšanja trajnosti in dviga dodane vrednosti

• Prijavitelji ne morejo biti podjetja v več kot 30 % lasti države
• Za predlagane projekte je izdelana projektna in investicijska dokumentacija, 

gradbeno dovoljenje ali priglasitev del za izvedbo projekta je pridobljeno ali v 
pridobivanju

• Za predlagani projekt gospodarski subjekt razpolaga z nepremičnino v svoji lasti, 
dolgoročnem najemu s soglasjem lastnika za izvedbo gradbenih del ali pridobljeno 
stavbno pravico, slednje dvoje za obdobje, ki ni krajše od amortizacije naložbe v 
projekt v skladu s predloženim investicijskim programom projekta,
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• Za predlagani projekt mora biti predložen investicijski program z vsemi 
zahtevanimi vsebinami, ki jasno utemeljuje doseganje zahtevanih kazalnikov 
poslovanja določenih z merili razpisa

• Projekti bodo kot posledica izvedbe in poslovanja projekta zavezani k ohranitvi 
obstoječih delovnih mest in k spodbujanju k ustvarjanju novih

• Projekt mora pridobiti energetsko izkaznico najmanj razreda B
• Projekti, ki predstavljajo novogradnje, bodo morali dosegati cilje na področju 

porabe energije, ki bo vsaj 20% nižja od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe 
(NZEB standard)

• Skladnost s pogoji območja Natura 2000, v kolikor se projekt nahaja na tem 
območju

• Projekt oziroma gostinski nastanitveni obrat mora po izvedbi projekta v roku dveh 
let pridobiti enega izmed mednarodno priznanih okoljskih znakov, ki jih priznava 
tudi zelena shema slovenskega turizma in certifikat »Slovenia Green«

• Projekti bodo morali izpolnjevati pogoje povezane z uresničevanjem podnebnih 
ciljev, ki se nanašajo na gradnjo in obnovo objektov, rabo energije in vode, 
ravnanjem z odpadki ipd., načela, da se ne škoduje bistveno, novogradnje bodo 
poleg tega morale izpolnjevati zahteve za skoraj nič-energijske stavbe
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• V projekt mora biti vključena digitalizacija v ustrezni obliki smiselni za projekt, in 
sicer, najmanj v obliki javno dostopne digitalne predstavitve ponudbe projekta, 
vključenosti v najmanj 1 digitalni rezervacijski in prodajni sistem in zagotoviti 
digitalno informiranje gostov o svoji ponudbi s strani ponudnika, omogočena 
mora biti digitalna podpora uporabniški izkušnji gostov pri uporabi projekta in 
digitalna podpora upravljanju z objektom in njegovemu poslovanju;

• V projekt mora biti vključen program usposabljanja in izobraževanja za vodje in 
zaposlene pri nosilcu projekta, ki mora biti izveden v sodelovanju z ustrezno 
certificirano izobraževalno institucijo ali referenčnim izvajalcem na področju 
najmanj dveh modulov, ki pokrivata kakovost storitev in upravljanja na področju 
vsebine projekta in digitalne kompetence. Kakovost programa usposabljanja bo 
prispevala k oceni projekta po tem razpisu.

Merila: 
• Skladnost s strateškimi usmeritvami: Projekti prispevajo k ciljem in predvidenim 

ukrepom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in k 
usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma  2022-2028.
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• Vpliv na dvig dodane vrednosti: projekt bo imel pozitivne učinke na izboljšanje 
cenovnega pozicioniranja ponudbe gostinskega nastanitvenega obrata in imel 
vpliv na povečanje dodane vrednosti, podaljšanje povprečne dobe bivanja, 
zvišanje prihodkov iz poslovanja gospodarskega subjekta in trajnostne 
konkurenčnosti za gospodarski subjekt

• Kakovost projekta: kakovost predloženega investicijskega programa in 
utemeljenost doseganja kazalnikov poslovanja

• Okolijski kriterij: projekt ima pridobljeno energetsko izkaznico razreda A.
• Okolijski kriterij: projekt bo v roku dveh let od zaključka projekta pridobil 

mednarodno priznan okoljski znak za okolje EU Ecolabel
• Projekt oziroma gostinski ali nastanitveni obrat/objekt bo pridobil certifikat 

»Slovenia Green«
• Uporaba naravnih materialov, s poudarkom na lesu, izdelkih iz lesa oziroma 

lesnih tvorivih pri prenovi.
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Upravičenci: gospodarski subjekti s področja gostinstva in turizma, ki imajo 
registrirano  dejavnost I 55.100, I55.202 in I55.300

Upravičeni stroški: 
• Stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, opremo, 

inventar, energetsko sanacijo, povečanje energetske učinkovitosti ali energetske 
samooskrbe iz obnovljivih virov, računalniško, digitalno in IT opremo). 

• Stroški projektne dokumentacije, študij in analiz
• Stroški programov izobraževanja in usposabljanja
• Stroški zagonskega trženja
• Stroški storitev zunanjih izvajalcev

Shema državnih pomoči: predvidoma regionalna ali MSP shema
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Naložba 2:
JR TRAJNOSTNI 

RAZVOJ JAVNE IN 
SKUPNE TURISTIČNE 
INFRASTRUKTURE IN 

NARAVNIH 
ZNAMENITOSTI V 

TURISTIČNIH 
DESTINACIJAH 

10 mio EUR

• Z javnim razpisom bomo krepili dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti 
destinacij in njenih deležnikov preko vlaganj v objekte javne in skupne 
turistične infrastrukture v vodilnih turističnih destinacijah v Sloveniji

• Vključene so investicije v javno in skupno turistično infrastrukturo in 
naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, kot so: javne površine, 
dostopne poti, planinske poti, planinske koče in domovi, plaže in obale 
morja rek, jezer in ribnikov, sprehajalne poti, javni pitniki in vodnjaki naravne 
vode, kolesarske steze, spomeniki, parkovne površine, tematske ogledne 
površine, parkirne površine/hiše, zgodovinska mestna jedra. Sofinancirane 
investicije bodo imele vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s 
tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, 
ki delujejo v teh destinacijah

• Kjer bo možno glede na naravo projektov, bo vsebina projektov usmerjena v 
okolijsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter projekte, nadgrajene s 
sodobnimi digitalnimi orodij in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko 
kakovostno uporabniško izkušnjo
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Pogoji:
• Izvedljivost (»ready to go«) projektov na področju objektov in površin 

javne in skupne turistične infrastrukture turističnih destinacij. 
• Nosilci projektov so lokalne skupnosti, civilno družbene organizacije 

(društva ali zveze društev) in javno zasebna partnerstva, ki delujejo na 
območju ene od vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.

• Za predlagani projekt nosilec razpolaga z nepremičnino v svoji lasti, 
dolgoročnem najemu s soglasjem lastnika za izvedbo gradbenih del 
oziroma ustreznega posega predvidenega v projektu ali soglasjem 
lastnika za izvedbo posega ali pridobljeno stavbno pravico, slednje troje 
za obdobje, ki ni krajše od amortizacije naložbe v projekt v skladu s 
predloženim investicijskim programom oziroma oceno naložbenega 
projekta. 

• Za predlagane projekte je določena namembnost, iz katere je jasno 
razvidno da je njegova namembnost objekt javne ali skupne turistične 
infrastrukture javno dostopen turistom. 

• Projekt je bil na običajen način in preko digitalnih medijev predstavljen 
splošni javnosti t.j. domačemu prebivalstvu in ciljni javnosti t.j. 
turističnim ponudnikom v lokalni skupnosti, kjer se izvaja projekt.
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• Projekti dosegajo okoljsko sprejemljivost v skladu s smernicami in 
zakonodajo v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno, z načeli 
"zelenih in digitalnih" ciljev na področju uporabe zelenih virov 
energije, doseganja visokih standardov energetske varčnosti kot tudi 
minimalnih posegov in vplivov na okolje zlasti glede porabe vode, 
ravnanja z odpadki, upoštevajo principe krožnega gospodarstva in 
nimajo negativnih vplivov na okolje (v primeru planinskih koč in domov 
se bo prioritetno podpirala prenova in dvig kakovosti in zelenih 
komponent projekta in ne povečanje števila ležišč)

• Digitalizacija: v primeru projektov planinskih poti se bodo podprli 
projekti označbe in ureditve planinskih poti, pri katerih bo zahteva po 
njihovem digitalnem mapiranju in digitalni dostopnosti, na način, da 
jih bodo turisti lahko prenesli in uporabljali za referenco, načrtovanje 
in sledenje poti in varnostni elementi digitalne podpore turistom v 
gorah

• Skladnost s pogoji območja Natura 2000, v kolikor se projekt nahaja na 
tem območju

• Destinacija, kjer se izvaja projekt (razen v primeru planinskih poti in 
koč), mora po izvedbi projekta v roku enega leta pridobiti certifikat 
»Slovenia Green«
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Merila: 
• Skladnost s strateškimi usmeritvami: Projekti prispevajo k ciljem in 

predvidenim ukrepom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-
2021, usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 
2022-2028 in Akcijskemu načrtu okrevanja slovenskega turizma 2020-2023.

• Kakovost projekta: dvig kakovosti uporabniške izkušnje turistov v destinaciji, 
prispevek k dvigu konkurenčnosti, privlačnosti, varnosti in funkcionalnosti 
celotne destinacije v turizmu

• Podpora ciljnih javnosti: projekt uživa podporo splošnih in ciljnih javnosti v 
lokalnem okolju 

• Javno zasebno partnerstvo (razen v primeru planinskih poti in koč): prednost 
pri točkovanju na javnem razpisu bodo imeli projekti, ki vključujejo tudi 
zasebne vire financiranja projekta oziroma so financirani v javno zasebnem 
partnerstvu.

Podprti projekti bodo imeli pozitivni vpliv na podnebne cilje, kjer bo možno 
glede na vrsto projekta, bo pogoj pridobitev okolijskega znaka (npr. parki, 
planinske koče, javne plaže ob rekah, jezerih, ribnikih ipd.). Pogoji in merila 
vezana na to področja bodo oblikovana v skladu z DNSH načelom pred objavo 
javnega razpisa.
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Upravičenci: Lokalne skupnosti, civilno družbene organizacije 
(društva in zveze društev), javno zasebna partnerstva med lokalnimi 
skupnostmi in gospodarskimi subjekti s področja turizma ali/in 
civilno družbenimi organizacijami

Upravičeni stroški:
• Stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, 

obnovo, opremo, energetsko sanacijo, investicije v infrastrukturo 
za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, urejanje okolja, 
označevanja in urejanja turističnih privlačnosti in znamenitosti, 
računalniško, digitalno in IT opremo). 

• Stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz
• Stroški tržnega komuniciranja in informiranja ciljnih javnosti
• Stroški storitev zunanjih izvajalcev

Uporaba pravil o državnih pomočeh: v kolikor gre za javno 
infrastrukturo, se ne uporabljajo pravila od državnih pomočeh. V 
kolikor bi zaradi konkretnih značilnosti projekta bilo potrebno 
uporabljati pravila o državnih pomočeh, bomo uporabili 
najprimernejšo shemo po GBER uporaba 


