VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE
SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020«
Št. 1 (18.12.2019)

1. Vprašanje:
Naše podjetje je relativno novo na trgu, vendar lastnik podjetja je pri nakupu
nepremičnin / hotelov prevzel delujoče družbe (ki so pravno formalno lastnice
določenih hotelov). Ali imamo v tem primeru kakšne možnosti za prijavo na ta razpis?
ODGOVOR:
Poslovni subjekt / prijavitelj mora izpolnjevati vse pogoje iz javnega razpisa kot navedeno v
točki I. 5 Pogoji za kandidiranje.

2. Vprašanje:
Ker delujemo na področju kulinaričnega turizma, me potencialno sofinanciranje
vsekakor zanima. Sem pa zasledila, da je eden od pogojev za kandidiranje na razpisu
dva zaposlena. Pri nas sem zaposlena samo jaz, saj agencija deluje na moj sp. Ali ta
pogoj drži oz. kaj svetujete manjšim podjetjem mojega kova?
ODGOVOR:
Poslovni subjekt / prijavitelj mora izpolnjevati vse pogoje iz javnega razpisa kot navedeno v
točki I. 5 Pogoji za kandidiranje.

3. Vprašanje:
Potrebovala bi pomoč in dodatno pojasnilo pri pogoju za prijavitelje na strani 6 razpisne
dokumentacije pod točko 6.
"I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
6. Prijavitelj ima ustanovljeno podjetje, ki ima registrirano glavno gospodarsko
dejavnost
(http://evem.gov.si/info/skd-seznam/) na področju :
- I GOSTINSTVO in enem od Oddelkov/Skupin kot sledi:
55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje
55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
- N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI in enem Oddelku/Skupin kot
sledi:

79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnostiin kot glavno poslovno
dejavnost izvaja storitve prodaje turističnih produktov na območjuRepublike Slovenije,
ki so opredeljeni v Strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017 -2021."
To pomeni, da se kot zagotovljen pogoj za kandidiranje smatrajo podjetja registrirana
pod katero koli gospodarsko dejavnostjo znotraj seznama na priloženi povezavi
http://evem.gov.si/info/skd-seznam/ ?
Ali razumem pravilno?
Ali je pogoj za kandidiranje, da je registrirana glavna gospodarska dejavnost podjetja
zgolj znotraj I Gostinstva in N Drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti?
"in kot glavno poslovno dejavnost izvaja storitve prodaje turističnih produktov na
območju
Republike Slovenije, ki so opredeljeni v Strategiji trajnostnega razvoja slovenskega
turizma 2017 - 2021."
Kje točno v dokumentaciji so te storitve opredeljene?
ODGOVOR:
Poslovni subjekt /prijavitelj, mora imeti ustanovljeno podjetje, ki ima registrirano glavno
gospodarsko dejavnost (http://evem.gov.si/info/skd-seznam/) na področju, kot zapisano, v
razpisni dokumentaciji v točki I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje, na področju :
I GOSTINSTVO in enem od Oddelkov/Skupin kot sledi:
55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI in enem Oddelku/Skupin kot
sledi:
79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Razpisovalec se je oprl na Strategijo trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017 – 2021 s
ciljem usklajenega in enotnega delovanja vseh deležnikov, v promociji Slovenije kot turistične
destinacije na tujih trgih. V Strategiji so opredeljeni nosilni in podporni turistični produkti:
-

po makro destinacijah,
glede na vpliv na ustvarjanje prihodkov in celostne podobe (imidža).

4. Vprašanje:
Ali gre pri prijavi podjetja na razpis za formalno registracijo ali gre mogoče tudi za
vsebinsko presojo glede same dejavnosti podjetja? Pod »Posebnimi pogoji
kandidiranja 1.5.2.« namreč pod točko 6. piše, da mora podjetje glavno gospodarsko
dejavnost imeti registrirano na področju:
GOSTINSTVO in enem od Oddelkov/Skupin kot sledi:
- 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov zakrat
kotrajno bivanje

- 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
- 55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve-N DRUGE
RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI in enem Oddelku/Skupin kot sledi:
- 79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
- 79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Naše podjetje ………………………., ima kot glavno gospodarsko dejavnost registrirano
»82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj«, zgoraj naštete pa kot pomožne
dejavnosti. Najdemo se v vseh alinejah pogojev razpisa, razen glede pogoja glavne
dejavnosti podjetja. Ukvarjamo se namreč z organizacijo festivalov in drugih glasbenih
dogodkov.
…
Glede na zgoraj napisano, ponavljam vprašanje: ali gre pri razpisu »Sofinanciranje
promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020« za formalno
registracijo podjetja ali tudi za vsebinsko?
ODGOVOR:
Poslovni subjekt, prijavitelj, mora imeti ustanovljeno podjetje, ki ima registrirano glavno
gospodarsko dejavnost (http://evem.gov.si/info/skd-seznam/) na področju, kot zapisano, v
razpisni dokumentaciji v točki I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje, na področju :
- I GOSTINSTVO in enem od Oddelkov/Skupin kot sledi:
55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje
55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
- N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI in enem Oddelku/Skupin kot
sledi:
79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Razpisovalec se je pri opredelitvi pogojev za sodelovanje na javnem razpisu oprl na formalno
opredelitev pogojev, ki je nedvoumna.

