
 

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS   

»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih 
destinacij Slovenije v letu 2020«« 

Št. 8 (7.5.2020)  

 

 

1. Vprašanje:  

Vaš odgovor v trenutni obliki navaja to, kar je že napisano v Javnem razpisu v prvem 
odstavku pod točko I.5.3 ("Vloga prijavitelja mora biti skladna z namenom, ciljem in s 
predmetom javnega razpisa..."). Zato prosimo za POJASNILO ali lahko vaš odgovor 
razumemo, da je nakup in implementacija orodja kot smo ga opisali v našem vprašanju 
upravičen strošek in je v skladu z namenom, cilji in predmetom razpisa? 

Ponovno pripenjam tudi originalno vprašanje: 

V situaciji zaradi COVID-19 smo v naši destinaciji razmišljali tudi, kako pravilno 
prerazporediti in definirati promocijo.  

V tem času bi nam prišlo prav orodje s katerim lahko z uporabo merjenja pravih podatkov 
vidimo kakšno je stanje naše destinacije  

in na podlagi tega lahko pripravimo boljšo strategijo za trajnostni razvoj destinacije in 
posledično bolj učinkovito promocijo, kar se nam zdi ključnega pomena v trenutni 
situaciji. 

Torej zanima nas ali je nakup in implementacija orodja, ki ni neposredno povezana z 
izvajanjem promocije obenem pa je v situaciji zaradi COVID-19 eno izmed ključnih orodij, 
da lahko čim bolje proučimo našo destinacijo in jo na podlagi tega tudi pravilno in 
učinkovito promoviramo, upravičen strošek in ali je v skladu z namenom, cilji in 
predmetom razpisa? 

 

ODGOVOR: 

Ponovno podajamo odgovor, da mora vloga prijavitelja izpolnjevati vse zahteve in pogoje tega 
javnega razpisa ter mora biti skladna z namenom in cilji javnega razpisa. V točki I. 5. 3 Ostali 
pogoji sodelovanja, v točki 5. je zapisano, da: »V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti 
skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja (celovit načrt promocije), kot 
tudi aktivnosti neposredno povezane z nastopom na novih trgih.«  

Hkrati je v točki I. 11 Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja zapisano, da med neupravičene stroške spadajo: »vsi ostali stroški, ki niso 
neposredno povezani z vlogo prijavitelja.« 

Razpisovalec ne pozna vseh informacij o vaših projektih in ne more, niti ne sme vnaprej presojati 
ustreznosti projektov. To lahko izvede le na podlagi prejete vloge prijavitelja ter skladno s 
postopki navedenimi v točki I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje, tega javnega razpisa.  


