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1 PODATKI O JAVNEM RAZPISU 

1.1 Izvajalec razpisa 
Izvajalec razpisa je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper (v nadaljevanju ZMKT). 
 

1.2 Namen  
Namen javnega razpisa je spodbuditi turistične ponudnike k oblikovanju turističnih produktov in izvedbi 

turističnih doživetij ter tako podpreti kakovostne turistične programe in projekte, ki prispevajo k promociji 

destinacije in bogatijo njeno ponudbo. 

 

1.3 Predmet in upravičenci razpisanih sredstev  
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocije turističnih produktov in doživetij, ki se bodo izvajala na 

območju turistične destinacije Koper (celotno območje Mestne občine Koper) v letu 2021.  

Prijavijo se lahko vse samostojne fizične in pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Republike Slovenije 

in izvajajo turistične produkte in doživetja na območju destinacije Koper.  

 

1.4 Vrednost razpisa  
Skupna vrednost razpisa je 15.000,00 EUR. Če sredstva v okviru razpisa ne bodo porabljena v celoti, bo 

ostanek namenjen promociji destinacije. 

2 POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI NA JAVNI RAZPIS  

2.1 Splošni pogoji:  
1. Prijavitelj izpolnjuje pogoje za upravičenca. 

2. Vloga na javni razpis je izdelana izključno na ustreznih razpisnih obrazcih.  

3. Vloga je popolna, pravočasna in pravilno opremljena. 

4. Prijavljene aktivnosti morajo biti vsebinsko, terminsko ter finančno realne.  

5. Prijavljene aktivnosti se bodo izvajale v obdobju od 1. 2. 2021 do 15. 11. 2021. 

6. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša z določili javnega razpisa in pripadajoče 

razpisne dokumentacije ter potrjuje resničnost in točnost podatkov in navedb v vlogi. 

 

2.2  Posebni pogoji:  
1. Prijavitelj prevzema in jamči organizacijo oziroma celotno izvedbo produkta/doživetja. 

2. Prijavitelj ob prijavi posluje že vsaj šest mesecev. 

3. Prijavitelj pri vseh načinih distribucije promocijskih sporočil sofinanciranih preko tega razpisa vključi 

logotip I feel Slovenia in logotip destinacije Koper in zaželeno (kjer je možno) tudi navedbo ključnika 

#visitkoper. 

4. Prijavitelj na razpis prijavi izvedbo promocijskih aktivnosti za nov produkt/doživetje ali za 

produkt/doživetje, ki se že izvaja. 

5. Produkt/doživetje je prodajno oblikovano in je na spletu predstavljeno vsaj v slovenskem in 

angleškem jeziku. 

6. Produkt/doživetje je predstavljeno in opisano na spletni strani destinacije Koper 

https://visitkoper.si/dozivetja/.  

7. Produkt/doživetje je vodeno oz. ima natančna navodila za izvedbo (v primeru, da ga obiskovalec izvaja 

samostojno). 

8. Produkt/doživetje spodbuja obisk destinacije tudi izven glavne poletne turistične sezone. 

9. Prijavitelj za produkt/doživetje jamči informacije, organizacijo in izvedbo vsaj v slovenskem in 

angleškem jeziku. 

10. V okviru izvajanja doživetja ni nobenega izdelka (hrana, pijača, spominki) v plastični embalaži za 

enkratno uporabo. 

11. Poskrbljeno mora biti za visoke standarde reda in čistoče. 

12. Prijavitelj mora zagotoviti izvedbo doživetja že za najmanj 2 osebi. 

https://visitkoper.si/dozivetja/


  

 

3 PODROČJA JAVNEGA RAZPISA  

ZMKT bo sofinanciral promocijo turističnih produktov/doživetij, ki jih bodo izvajali prijavitelji na območju 

turistične destinacije Koper. 

 

Vsebina produkta/doživetja je vezana najmanj na eno izmed naslednjih področij:  

1. Aktivno preživljanje prostega časa  

2. Dobro počutje in sprostitev 

3. Kulinarika  

4. Kultura in kulturna dediščina 

5. Narava  

 

4 MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV  

Prispele prijave se bo ocenjevalo po naslednjih kriterijih.  

 

 Kriterij Opis Št. točk 

1 LOKALNOST Produkt/doživetje temelji na lokalni identiteti ponudnika oziroma 

destinacije (narava, kulturna dediščina način življenja, običaji itd.). 

Udeleženec skozi produkt/doživetje stopi v stik z lokalnim 

prebivalstvom. V okviru izvedbe produkta/doživetja ima 

udeleženec možnost nakupa lokalnih spominkov. 

do 10 

2 AVTENTIČNOST in 

EDINSTVENOST 

Produkt/doživetje nudi pristno izkušnjo in je izvedeno na 

edinstven način, na izbranih lokacijah, ki dopolnijo zgodbo 

produkta/doživetja. 

do 10 

3 IZKUSTVENOST Udeleženec je aktivno vključen v izvedbo produkta/doživetja in se 

nauči nekaj novega. Produkt/doživetje vključuje zgodbo, ki je za 

udeleženca zanimiva in si bo po njej doživetje zapomnil. 

do 10 

4 TRAJNOST Produkt/doživetje se izvaja trajnostno. Upoštevajo se vsi vidiki 

trajnostnega razvoja: gospodarski, okoljski, socialno-kulturni in 

podnebni. Udeleženca se skozi doživetje spodbuja k 

odgovornemu ravnanju.  

do 10 

5 POVEZOVANJE IN 

SODELOVANJE 

Pri pripravi in izvedbi produkta/doživetja so vključeni tudi drugi 

lokalni partnerji (vodniki, vinarji, oljkarji, gostinci, kmeti itd.). 
do 10 

6 BUTIČNOST Produkt/doživetje je personalizirano in ga je možno prilagajati, 

izvaja se lahko za manjše število udeležencev. Udeleženec je 

deležen kakovostnega vodenja. 

do 10 

7 DESEZONALIZACIJA Produkt/doživetje se izvaja izven glavne turistične sezone (junij–

avgust). 
do 10 

8 PREDSTAVITEV  Produkt/doživetje je predstavljeno najmanj na spletni strani 

ponudnika oz. destinacije v slovenskem in angleškem jeziku in 

vključuje vsaj naslednje informacije: naziv, trajanje, cena, 

izvajalec, kontakt za rezervacijo, fotografija/video, vsebinska 

predstavitev. 

do 10 

9 PROMOCIJA Produkt/doživetje se oglašuje preko različnih medijev (televizija, 

radio, spletne platforme, družbena omrežja itd.), prijavitelj v 

promocijo vlaga lastna sredstva. 

do 10 

10 KULINARIKA 
(velja samo za 

produkte/doživetja, ki 

vključujejo kulinariko) 

Kulinarična ponudba (hrana/pijača) je lokalna, sezonska in 

avtentična ter skladna z vsebino produkta/doživetja. 
do 10 

 

Maksimalno število točk je 100. 
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Za sofinanciranje bodo izbrane vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 55 točk. Komisija 

bo za pozitivno ocenjene vloge predlagala sofinanciranje po vrstnem redu števila dobljenih točk, od najvišje 

do najnižje ocenjene vloge, do porabe sredstev. 

 

Odločitev komisije bo dokončna, pritožba ne bo možna.  

 

5 Upravičeni in neupravičeni stroški 

ZMKT bo kot upravičene stroške priznal tiste, ki so povezani s predmetom tega javnega razpisa: 

- stroški grafičnega oblikovanja 

- stroški tiska promocijskih letakov/brošur/predstavitvenih katalogov/plakatov 

- stroški prevajanja in lektoriranja oglasnih sporočil in besedil (npr. za predstavitveni letak, spletno 

stran, PR članek itd.) 

- stroški izdelave fotografskega in video materiala 

- stroški izvedbe medijskega zakupa, med katere sodijo: 

o stroški zakupa/najema plakatnih mest in lepljenja/namestitve plakatov (jumbo, supreme, city 

plakati) 

o stroški zakupa elektronskih oglaševalskih površin (elektronski zasloni) 

o stroški oglaševanja na radiu, televiziji, v časopisih, revijah 

o stroški oglaševanja na spletnih portalih, družbenih omrežjih 

 

Med neupravičene stroške sodijo: 

- stroški razvoja, oblikovanja in izvedbe prireditev in predstavitev 

- stroški sodelovanja na turističnih sejmih, workshopih, predstavitvah doma in v tujini 

- stroški analiz, študij, raziskav in svetovalnih storitev 

- stroški upravljanja, najema ali plačila licenc za rezervacijske sisteme in druge spletne aplikacije 

- stroški izdelave in prodaje promocijskih izdelkov (npr. spominkov)  

- stroški izdelave promocijskih konstrukcij (pulti, stojala, pingvini, platna itd.) 

- stroški članarin 

- stroški dela zaposlenih in delovne sile 

- stroški poslovanja (materialni stroški, stroški računalniške opreme, najemnine itd.) 

- vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani z vlogo prijavitelja in predmetom tega javnega razpisa. 

 

6 OBDOBJE, NAČIN IN VIŠINA SOFINANCIRANJA  

Prijavitelji lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki nastanejo v obdobju od 1. 2. 2021 do 15. 11. 2021.  

 

Posamezni prijavitelj lahko zaprosi za največ 2.500,00 EUR bruto sofinanciranja. 

 

Prijavitelji, ki bodo izbrani s strani komisije za sofinanciranje, bodo z ZMKT podpisali pogodbo, s katero se 

bodo zavezali, da bodo prijavljene aktivnosti izvedli v zastavljenem obsegu. ZMKT bo kril stroške promocije 

turističnih produktov/doživetij do višine odobrenih sredstev na razpisu, in sicer na dva načina: 

1. ZMKT bo plačal storitev neposredno izvajalcu storitev. Izvajalci storitev odobrenih aktivnosti bodo e-

račun izdali ZMKT in NE prijavitelju. 

2. Po oddanem in potrjenem vsebinskem in finančnem poročilu z vsemi zahtevanimi prilogami izda 

prijavitelj ZMKT zahtevek za izplačilo sredstev. 

Prijavitelj in ZMKT bosta način sofinanciranja za posamezne stroške opredelila v pogodbi. 

 

Prijavitelj mora v 20 dneh po zaključku aktivnosti oz. najkasneje do 30. 11. 2021 oddati vsebinsko in finančno 

poročilo ter dokazila o izvedenih aktivnostih. ZMKT bo poročilo pregledal in v primeru izpolnjevanja 

obveznosti potrdil izplačilo sredstev.  

 



  

 

Vsebinsko in finančno poročilo morata biti izdelana na ustreznih razpisnih obrazcih. Glede na vrsto izvedbe 

promocijske aktivnosti morajo biti k poročilu priložena ustrezna dokazila: 

- račun in potrdilo o plačilu 

- oblikovan promocijski letak/brošura/predstavitveni katalog/plakat – oddano kot priloga v ustreznem 

formatu (pdf,, jpg ali druga ustrezna oblika) 

- fotografije in/ali video materiali – oddano kot priloga v ustreznem formatu (jpg, mp4 ali druga 

ustrezna oblika) s soglasjem, da lahko ZMKT fotografije/video uporabi za promocijo destinacije Koper  

- fotografije postavljenih jumbo, supreme, city plakatov 

- kopija/sken tiskanih oglasov  

- posnet radijski oglas skupaj z media planom 

- video oglas z media planom 

- predogled (printscreen) oglasa na spletu s poročilom o številu ogledov, klikov itd. 

- predogled (printscreen) oglasa na družbenem omrežju s poročilom o številu ogledov, klikov itd. 

- druga ustrezna dokazila o izvedeni aktivnosti 

 

Iz dokazil mora biti jasno in nedvoumno razvidna (slišna) pojavnost logotipa logotipa I feel Slovenia in 

turistične destinacije Koper.  

 

7 ROKA ZA PRIJAVO IN NAČIN PRIJAVE 

Roka za oddajo prijave sta:  

1. rok: 15. 3. 2021, do 24.00 

2. rok: 15. 6. 2021, do 24.00 

 

Če bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že v prvem roku, bo ZMKT objavil informacijo in ukinil drugi rok za 

oddajo vlog. 

 

Prijavitelj mora prijavo poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Zavod za mladino, kulturo in 

turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS TURIZEM«. Kot pravočasne bodo 

upoštevane prijave, ki bodo oddane najkasneje do roka za prijavo (upošteva se datum oddaje vloge na pošto 

oz. poštni žig). 

Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem. 

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. 

 

8 DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU  

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 5 delovnih dni po poteku roka za prijavo. Komisija bo pri odpiranju 

prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje. Če bo komisija ugotovila, da prijava ni 

popolna, bo v roku 5 dni od odpiranja prijav prijavitelja pisno po elektronki pošti pozvala, da prijavo v 

določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne bo dopolnil, bo komisija prijavo prijavitelja zavrgla 

kot nepopolno. Vse popolne prijave bo komisija obravnava na način, da bo določila višino sofinanciranja za 

posamezno prijavo. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način 

uporabe dodeljenih sredstev.  

 

9 DOKUMENTACIJA in PODPORA PRI PRIJAVI  

Razpisna dokumentacija je na voljo na poslovnih straneh www.visitkoper.si. Za dodatne informacije in 

pojasnila lahko zainteresirani pošljejo sporočilo na elektronski naslov turizem@koper.si.   

http://www.visitkoper.si/
mailto:turizem@koper.si

