
 

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS  »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE 
SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE V LETU 2020« 

Št. 9 (10. 4. 2020) 

 

1. Vprašanje:  

V Točki 1.7. v razpisni dokumentaciji na str. 9 so navedeni datumi za Zahtevke za izplačilo. 
Če je izbor prejemnikov jasen po 60 dneh od prijave razpisa in je prvi rok za oddajo 
Zahtevka za izplačilo že 4.6., se ti datumi ne ujemajo, saj v tem času prejemniki še ne 
bodo znani. Je morda zaradi premikanja datumov oddaje razpisa prišlo do napake? Kateri 
bi bili lahko predviden novi datumi za Zahtevke za izplačilo? 

ODGOVOR: 

Skladno s točko I. 7 Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo tega javnega razpisa, 
upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov v največ dveh (2) delih oz. 
z največ dvema (2) Zahtevkoma za izplačilo. Na voljo so 3 roki. Upravičenci lahko uveljavljajo 
upravičene stroške, ki so nastali v roku od dneva oddaje vloge na ta javni razpis, torej vsaj 
od 15. aprila 2020 naprej. Skladno s točko I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa bodo  prijavitelji 
o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku šestdeset (60) dni od dneva 
odpiranja vlog. Po dosedanjih izkušnjah, so bili sklepi prijaviteljem izdani v krajših rokih. 

 

2. Vprašanje:  

Pri oddaji Zahtevka za izplačilo je potrebno priložiti dokazilo. Ali je to dokazilo potrdilo že 
plačanega računa ali je to dokazilo lahko prejeti račun, oziroma, kaj se smatra kot 
dokazilo za Zahtevek za izplačilo? 

ODGOVOR: 

Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po posameznih vrstah upravičenih stroškov in 
način poročanja so podrobneje predstavljeni v točki II. PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV 
MERIL ZA OCENJEVANJE VLOG IN OBVEZNIH DOKAZIL. 

 

3. Vprašanje:  

Ker je v razpisu opredeljeno, da je zaželjena promocija izven turističnih sezon, ali lahko 
del promocije umestimo v leto 2021? 

Skladno s točko II. 3 Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone, lahko 
prijavitelj v letu 2020 oglašuje in privablja goste tudi za turistično sezono 2021. To pomeni, da z 
oglaševanjem v letu 2020, privablja goste za leto 2021. Podrobnejše informacije o obdobju 
upravičenosti stroškov je v točki I. 7 Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo tega javnega 
razpisa. 

 

 



 

4. Vprašanje:  

 

V primeru, da se del promocije nadaljuje v letu 2021 se pojavlja vprašanje, kako v tem 
primeru oddati Zahtevek za izplačilo? 

ODGOVOR: 

Odgovor je že podan v tem Sklopu vprašanj in odgovorov, pri vprašanju št. 3.  

 

5. Vprašanje:  

V kolikor ostaja prvi rok 15.4. nas zanima ali bomo potem v primeru objektivnih razlogov 
lahko posamezne trge spreminjali in ali bo v primeru, da bodo ukrepi veljali do konca 
maja, možna prerazporeditev sredstev iz maja na junij, itd. 

 

ODGOVOR: 

Sprememba vsebine projekta prijavitelja oz. upravičenca, ki vpliva na prejeto število točk 
njegove vloge skladno z merili  in nadalje vpliva na razporeditev vseh prejetih vlog za dodelitev 
sredstev za sofinanciranje, ni možna. Upravičenec je dolžen izvesti projekt skladno s pogodbo, 
katere bistveni del je tudi vsebina vloge.  

 

6. Vprašanje:  

Dodatno je problem pri pripravi dokumentacije in podpisovanju ter oddaji, saj je omejeno 
gibanje med občinami in pošte obratujejo samo do 15h. Ali bo možno 15.4. vlogo oddati 
na vašem naslovu? 

ODGOVOR: 

Prijavitelj lahko odda vlogo na sedežu STO, ob delovnih od 9.00 do 13.00 ure, ob upoštevanju 
omejitev vstopa v stavbo zaradi trenutnih izrednih razmer in drugih ukrepov glede omejitev 
gibanja po državi, ki veljajo na dan, ko bo prijavitelj oddajal vlogo. Trenutno, zaradi izrednih 
razmer in posebnih omejitev gibanja  v poslovni stavbi, kjer ima sedež STO (Dimičeva 13, 
Ljubljana), se mora prijavitelj za osebni obisk predhodno najaviti na telefonsko številko 01 589 
8550 ali preko e-pošte: razpisi@slovenia.info. Vhod v stavbo je mogoč, le ob predhodni najavi 
posameznega obiskovalca. Brez predhodne najave, bo vstop v prostore zgradbe obiskovalcem 
zavrnjen. 

Glede na situacijo vam priporočamo, da skladno s točko I. 13 Roki in način prijave na javni 
razpis, oddate vlogo  priporočeno po pošti. V tem primeru se za dan oddaje vloge šteje 
datum oddaje na pošto (velja poštni žig). Tak način oddaje vloge je trenutno najbolj varen.  
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