
 

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS   

»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih 

destinacij Slovenije v letu 2020«« 

Št. 1 (13.2.2020) 

 

1. Vprašanje:  

Funkcijo DMMO v destinaciji … na podlagi soglasja občin in pisem podpore turističnega 

gospodarstva izvaja regionalna razvojna agencija, ki ima pravno obliko družbe z omejeno 

odgovornostjo z neprofitno klavzulo.  

Javni razpis pa med upravičence, regionalnih razvojnih agencij ne navaja.  

Ali je lahko tako prijavitelj na navedeni razpis? 

ODGOVOR: 

Poslovni subjekt / prijavitelj mora izpolnjevati vse pogoje iz javnega razpisa kot navedeno v točki  

I. 5  Pogoji za kandidiranje.  

V  točki I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje je zahtevano, da je prijavitelj pravna oseba 

registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji 

(dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom razpisa). Prijavitelj ima lahko obliko 

zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je 

vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni 

destinaciji), lokalne turistične organizacije, in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na 

področju turizma. 

 

2. Vprašanje:  

Kot potencialni prijavitelj že razpolagamo s soglasjem (za izvajanje funkcij nosilca 

razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji). Soglasja, ki veljajo najmanj do konca 

leta 2021 imamo podpisana z vsemi dolenjskimi občinami in predstavniki turističnega 

gospodarstva.  

Ali je potrebno pridobiti nova soglasja? 

ODGOVOR: 

Skladno z določili iz poglavja VI. NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE, točka VI. 1 Obrazci za 

pripravo vloge prijavitelja šteje za formalno popolno vlogo na ta javni razpis obvezno izpolnjeni, 

podpisani in žigosani Obrazci, ki so del razpisne dokumentacije, vključno z zahtevanimi 

prilogami, med drugim tudi Obrazec št. 4.1: Soglasje občine (vzorec priložen), v izvirniku in 

Obrazec št. 4.2: Soglasje predstavnika turističnega gospodarstva (vzorec priložen), v izvirniku. 

V kolikor bodo soglasja predložena tako kot zahtevano bodo veljavna.  

 

 



 

3. Vprašanje:  

V razpisni dokumentaciji je predvideno dodatno sofinanciranje regijskih projektov.  

Skupaj v regijskem projektu je potrebno: 

- Koordinator (primer 1 vodilna destinacija) 

- Partner (vodilna destinacija)  

Skupaj: 2 iz makro regije 

Ali smo to napačno interpretirali ?  

ODGOVOR: 

STO prizna pavšalni znesek v vrednosti 4.000,00 evrov koordinatorju regijskega projekta za 

stroške, ki so neposredno povezani s koordinacijo in vodenjem regijskega projekta, kot 

predloženo v vlogi vseh sodelujočih prijaviteljev (vodilnih destinacij). Tudi koordinator je 

upravičenec po tem javnem razpisu in ima vlogo predstavnika vodilne destinacije. Za dodatne, 

koordinacijske aktivnosti pa je dodatno plačan. 

V primeru izvedbe regijskih projektov priložite pisno pooblastilo vsaj dveh oz. več vodilnih 

destinacij znotraj makro destinacije, ki pooblaščajo vodilno destinacijo za koordinacijo 

regijskega(ih) projektov, za namen izvedbe projekta po tem javnem razpisu- ta pogoj za 

predložitev velja le za vodilno destinacijo, ki je koordinator prijavljenega projekta.  

Izjava koordinatorja, da prevzema regijski projekt v koordinacijsko izvedbo in da bo v njem 

aktivno sodeloval kot vodilna destinacija, velja kot eno izmed dveh ali več pooblastil vodilnih 

destinacij, s čemer je pogoj za izvedbo projekta povezovanja vodilnih destinacij znotraj makro 

destinacije v regijske projekte, izpolnjen.   


