VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE
SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020«
Št. 2 (27.12.2019)

1. Vprašanje:
Prosila bi vas za informacijo glede registrirane glavne dejavnosti turizem, ki jo zahteva
razpis namenjen turističnim podjetjem: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Konkretno imamo zainteresiranega ponudnika (v KP tega sporočila – Penzion in
gostilna …), ki pa ima registrirane naslednje dejavnosti:
glavna dejavnost: 56.101 (Restavracije in gostilne)
druge dejavnosti:
46.180 Spec.posr.pri prod.dr.določenih izd.
49.391 Medkrajevni in dr.cestni potniški promet
55.100 Dej.hotelov ipd.nastanitvenih obratov
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Dr.oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
V razpisu je navedeno naslednje:
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 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.
Ostalim razpisnim pogojem ustrezajo, zanima pa jih, če je registrirana dejavnost (oz.
dejavnosti) ustrezna za prijavo na ta razpis. Prosim za nekaj več obrazložitve pri tem
razpisnem pogoju za opisan primer.

ODGOVOR:
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa »ZA
SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V
LETU 2020«, med drugim tudi, da mora poslovni subjekt / prijavitelj, 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
2. Vprašanje:
Naše poslovno leto zaradi sezonalnosti posla ni na 1.1.-31.12. ampak na 1.10.-30.9.
Razpis ne predvideva, da bi imeli lahko drugačno poslovno leto in le tega predajali na
Ajpes. Zato me zanima, ali se lahko prijavimo z zadnjima 2 bilancama.
Po navodilih razpisa so to 2017 in 2018, ker podjetja v tem obdobju še nimajo 2019 in je
seveda zadnja 2018, pri nas pa je tudi zadnja bilanca oddana, ker smo poslovno leto
zaključili 30.9.2019.
ODGOVOR:
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno in aktivno delovati vsaj zadnji dve (2) poslovni
leti, od dneva oddaje vloge na ta javni razpis. Pri tem se upošteva datum vpisa v sodni
register.
2. Podjetje prijavitelja mora imeti za zadnji dve (2) zaključeni letni poslovni poročili: 2017
in 2018, od dneva oddaje vloge, pozitiven čisti poslovni izid. Pri tem se upošteva podatke
oddane v letnem poslovnem poročilu na AJPES in izjavo prijavitelja na Obrazcu št. 2 te
razpisne dokumentacije. V primeru, da prijavitelj ni posloval že v letu 2017, velja zgolj
poročilo za leto 2018 in izjava prijavitelja na Obrazcu št. 2 te razpisne dokumentacije. V
primeru, da prijavitelj ni oddal poročila na AJPES (velja za določene s.p.), velja izjava na
Obrazcu št. 2.
3. 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 20181. V primeru, da prijavitelj ni oddal poročila na AJPES (velja za
določene s.p.), velja izjava na Obrazcu št. 2.

Ker imate objavljene zadnje bilance za obdobja, s katerimi izpolnjujete pogoje iz 1., 2. in 3.
točke posebnih pogojev javnega razpisa »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE
TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020« so le-te veljavne, poleg obvezne
oddaje izjave na Obrazcu št. 2 v vlogi, s strani prijavitelja.
Pogoj za oddajo vloge je, da podjetje še vedno tekoče posluje in da se projekt, ki je predmet
vloge za sofinanciranje ne sme pričeti izvajati pred datumom oddaje vloge.

