VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE
SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE V LETU 2020«
Št. 1 (10.3.2020)

1. Vprašanje:
Smo podjetje, ki deluje na področju turizma tako na slovenskem in tujem trgu in letno
dosegamo okrog 300 tisoč eur prometa. Vljudno vas prosimo za informacijo, če lahko
prijavo vložimo glede na zadnji dve zaključni poročili 2018 in 2019, ko smo imeli po 3
zaposlene. V letu 2017 smo imeli žal še enega zaposlenega. Od leta 2018 pa 3.
ODGOVOR:
Poslovni subjekt / prijavitelj mora izpolnjevati vse pogoje iz javnega razpisa kot navedeno v točki
I. 5 Pogoji za kandidiranje. Skladno s točko I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje, podtočko 3.
vloga prijavitelja izpolnjuje pogoje, če: »Prijavitelj je po zadnjih dveh letnih poslovnih
poročilih: 2017 in 2018 zaposloval povprečno vsaj dva (2) zaposlenca, kar je razvidno iz
Poslovnega izkaza uspeha (Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju) in jih zaposluje tudi na dan oddaje vloge. V primeru, da prijavitelj ni
posloval v letu 2017, velja le poročilo le za leto 2018. V primeru, da prijavitelj ni oddal poročila
na AJPES (velja za določene s.p.), velja izjava na Obrazcu št. 2.«

2. Vprašanje:
Muzej na prostem Pleterje deluje v okviru Zavoda Historium v neposredni bližini Kartuzije
Pleterje. Ker želi samostan vzpostaviti območje tišine brez turizma in promocije, se na
njihovo pobudo sedaj muzej seli na novo lokacijo, v občino Šmarješke toplice, v Klevevž.
S partnerji, ki pri novem projektu sodelujejo smo se zavezali, da bomo muzej uredili v
največji slovenski muzej na prostem po vzoru muzeja na prostem Skansen v Stockholmu,
na Švedskem. Hkrati bo to nova destinacija formata Bled, za dolenjsko regijo.
Ali ta razpis lahko predstavlja nekaj, kar bi omogočilo razvoj muzejske dejavnosti na novi
lokaciji z bogatim programom ohranjanja in predstavljanja slovenske kulturne
dediščine?

ODGOVOR:
Poslovni subjekt / prijavitelj mora izpolnjevati vse pogoje iz javnega razpisa kot navedeno v točki
I. 5 Pogoji za kandidiranje. Skladno s točko I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje, podtočko 1.,
vloga prijavitelja izpolnjuje pogoje, če: »Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z
gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in je vpisano v Poslovni register Slovenije.«
Prijavitelj lahko v sklopu svojih promocijskih aktivnosti prijavi tudi tiste, ki vsebinsko pokrivajo
področje slovenske kulturne dediščine.

