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1. UVOD  
 
Cilj projekta T-lab financiranega v okviru javnega razpisa 02/2009 Programa 
čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija 2007 - 2013 je pospeševanje 
pristopov, storitev, inovativnih proizvodnih postopkov in produktov v 
turizmu za povečanje njegove konkurenčnosti. 
Eden izmed ciljev projekta, ki ga vodi partner projekta, Konzorcij 
znanstvenega in tehnološko-raziskovalnega središča v Trstu (Consorzio per 
l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste), v nadaljevanju 
Konzorcij, je bil ustanovitev razpravljalne skupine na temo ICT (Information 
and Communication Technology) in spletnega trženja, v katero naj bi 
vključili strokovnjake s področja in predstavnike podjetij, ki naj bi v 
skupnem interesu določili projektno delo povezano s tematiko. Rezultati 
tega srečanja in zbrane povratne informacije smo uporabili za zasnovo in 
razvoj projektnega dela, s katerim so se strinjale interesne skupine   iz regij 
in ki je v skupnem interesu podjetij delujočih v turizmu v okviru programa 
AREA. Projektno delo bo trajalo 12 mesecev in ga bo izvajal izbran mlajši 
izvedenec ob podpori svetovalcev.  
Glavna dejavnost projektnega dela je "prepoznavanje najboljših spletnih 
orodij, ki so na voljo in ki jih lahko uporabljajo v zgornjem odstavku 
navedeni subjekti v okviru programa AREA, kot tudi izvedba analize ter 
ocene priložnosti, ki v največji meri ustrezata strategiji spletnega trženja 
podjetij vključno z določitvijo morebitnih posegov za izboljšanje njihove 
prisotnosti na spletu". Svetovanju oz. usposabljanju na predavanjih 
svetovalcev je bilo treba dodati še praktično uporabo pridobljenih znanj pri 
izbranih subjektih.   
Na ta način bo prejemnik štipendije izpopolnil svoje znanje na temo 
spletnega trženja in se bo podrobno seznanil s posebnostmi in zahtevami 
hotelskih ter gostinskih turističnih podjetij v okviru programa AREA. Po drugi 
strani pa sodelovanje s podjetji pri izvajanju projektnega dela za štipendista 
oz. mlajšega izvedenca pomeni priložnost za poglobitev idej in metodologij 
s področja, ki so jih podali svetovalci na predavanjih. Razvoj projektnega 
dela bo pomenil tudi osveščanje izbranih podjetij o pomembnosti uporabe 
orodij, ki jih ponujajo splet in socialni mediji ter bo na splošno koristil 
celotnemu programu  AREA. 

 
Opombe k 1. členu: 
Program AREA zajema na italijanski strani Videmsko pokrajino, Goriško pokrajino, Tržaško 
pokrajino, Pordenonsko pokrajino, Pokrajino Treviso, Beneško pokrajino, Padovsko pokrajino, 
Pokrajina Rovigo, Pokrajino Ferrara in Pokrajino Ravenna in na slovenski strani Gorenjsko, 
Goriško, Obalno kraško regijo, Osrednjeslovensko regijo in Notranjsko. 

 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  
 
Predmet tega javnega razpisa je izbira podjetij, konzorcijev in združenj s 
področja turizma, ki jih zanima sodelovanje z izvedbo projektnega dela 
opisanega v 1. členu.  
Namen sodelovanja je torej izobraževanje strokovnjaka, ki bo pridobil 
poglobljeno znanje o strategijah in orodjih za spletno trženje turizma, ki se 
uporabljajo na ozemlju izvajanja programa AREA. Mlajši izvedenec bo 
analiziral potrebe turističnih struktur, skupaj s podjetjem bo določil 
učinkovito in celovito strategijo spletnega trženja, ki bo lahko omogočila 
boljše poznavanje možnosti spleta za izbrano podjetje s pozitivnim 
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rezultatom na ozemlju, na katerem deluje. Pripravil bo rešitve za izvajanje 
lastne prisotnosti na spletu (tematska socialna omrežja, portali in blogi kot 
tudi spletne strani podjetij) in ugotovil različne načine korekcijskih posegov 
v trenutno poslovanje. Analiziral bo tudi morebitne obstoječe možnosti 
financiranja izvajanja elektronskega poslovanja.  
 
3. TRAJANJE POBUDE 
 
Projektno delo se bo zaključilo 30. 6. 2013. Udeležba podjetij v projektnem 
delu predvideva osebna srečanja in srečanja na daljavo med izbranimi 
podjetji ter strokovnjaki in mladimi raziskovalci na načine, ki bodo določeni 
s samimi podjetji skladno z njihovimi poslovnimi dejavnostmi in 
razpoložljivostjo strokovnjakov in mladih raziskovalcev. Število, način in 
trajanje osebnih srečanj se sporoči izbranim podjetjem ob predhodni analizi 
podatkov, ki jih je sporočilo podjetje, in v skladu s potrebami, ki iz le-teh 
izhajajo. Srečanja bodo redno beležena z uporabo ustreznih obrazcev 
prisotnosti s strani mladih raziskovalcev v projektu. 
 
4. OPERATIVNI NAČRT DEJAVNOSTI, KI JIH BO IZVAJAL KONZORCIJ  
 
Izbrana podjetja, ki bodo sodelovala pri projektnem delu, bodo morala v 
obrazec za zbiranje podatkov vpisati podatke o svojem podjetju in nekatere 
informacije o trenutni uporabi spleta pri izvajanju svojih dejavnosti.  Ti 
obrazci bodo v naslednjih fazah služili za določitev potrebne strategije 
spletnega trženja in za določitev najustreznejših orodij za izvajanje. Vse 
dejavnosti bodo potekale s sodelovanjem mlajšega izvedenca pod nadzorom 
svetovalca in s sodelovanjem izbranih podjetij. 
Na osnovi analize zbranih podatkov bodo izvedenci določili glavne potrebe 
podjetij in bodo sestavili seznam rešitev ter izboljševalnih posegov, ki jih 
bodo podjetja lahko udejanjila. Tovrstni nasveti bodo zajemali tudi 
informacije o investicijah potrebnih za njihovo izvajanje. Za podjetja, ki 
bodo takšne posege izvedla, je predviden načrt nadziranja strategije, ki bo 
trajal šest mesecev od zaključka projektnega dela. 
Končni rezultati udeležbe pri projektnem delu vključno z vsemi predlogi 
izdelanimi za podjetja bodo predstavljeni v ustreznem poročilu, ki ga bo 
podjetje prejelo po končani analizi. 
Mlajši izvedenci bodo dostavili tudi informacije o morebitnih obstoječih 
olajšavah in subvencijah za investiranje v elektronsko poslovanje. 
 
 
5. NAČIN SODELOVANJA MED PROJEKTOM T-LAB IN IZBRANIMI PODJETJI   
 
Glede na končni cilj sodelovanja, ki je opisan v uvodu, je sodelovanje 
subjektov pri projektnem delu, ki bodo izbrani na osnovi tega javnega 
razpisa, brezplačno.  
V okviru projekta bodo sestavili dve ločeni lestvici: eno za podjetja in eno 
za vse ostale pravne osebe, ki niso podjetja. Obe lestvici bosta veljali za 
celotno trajanje projektnega dela. Sodelovanje s podjetji in drugimi 
subjekti bo potekalo po vrstnem redu uvrstitve na lestvico in se bo lahko 
nadaljevalo postopno do porabe razpoložljivih ur izvedencev. Podjetja in 
Konzorcij bodo na začetku sodelovanja podpisali poseben sporazum o 
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varovanju podatkov za pravilno izvajanje dejavnosti, katerega obrazec je na 
voljo na spletu skupaj s tem javnim razpisom.  
Pri tem moramo pojasniti, da se sodelovanje med projektom T-lab in 
podjetji na osnovi tega javnega razpisa v nobenem primeru ne more 
nanašati na:  

 predložitev informacij in nasvetov o določenih dobaviteljih storitev;  

 črpanje finančnih sredstev v korist izbranih podjetij; 

 izvajanje načrtov spletnega trženja v zvezi z morebitnimi 
predlaganimi posegi; 

 na vsako drugo dejavnost, ki ni izrecno predvidena v tem razpisu. 
Konzorcij si pridržuje pravico do prekinitve dejavnosti, v primeru da izbrano 
podjetje ne bo sodelovalo na način, ki je določen z izvedenci Konzorcija in 
ne bo predložilo podatkov, ki so potrebni za izvajanje predvidenih analiz. 
 
6. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA IZBIRO PODJETIJ  
 
Udeležba pri izbiri je odprta za vse subjekte, ki so določeni v 2. členu. 
Izbira bo potekala po naslednjih kriterijih:  
 

A. INTERES IN PRIPRAVLJENOST PODJETJA ZA SODELOVANJE PRI 
PROJEKTNEM DELU  

Predhodno sodelovanje pri prejšnjih iniciativah 
projekta T-lab kot delavnice, konference, 
predstavitve in druge dejavnosti  v okviru 
programa AREA.  
(izbira med različnimi možnostmi v vprašalniku:  
eno srečanje = 3 točke 
dve srečanji = 4 točke  
tri srečanja = 5 točk) 

Do 5 točk 

Število ur, ki jih zaposleni podjetja nameravajo 
posvetiti sodelovanju v celotnem času trajanja 
projektnega dela (do 30. junija 2014) 
(izbira med različnimi možnostmi v vprašalniku:  
ne več kot 20 ur = 1 točka 
od 21 do 40 ur = 2 točki 
od 41 do 60 ur = 3 točke 
od 61 do 100 ur = 4 točke 
nimam časovne omejitve = 5 točk) 

Do 5 točk  

Ali podjetje že ima zaposlenega/odgovorno 
osebo, ki se ukvarja s spletnim trženjem? 
Da, podjetje ima svojega referenta = 3 točke 
Da, podjetje ima zunanjega referenta = 1 točka 
Ne, 0 točk 

Do 3 točk  

 
 

B. PREDISPOZICIJA ZA SODELOVANJE  

Ali stranke že imajo možnost, da kontaktirajo 
podjetje preko spleta?  
Da, 2 točki 
Ne, 0 točk 

2 točki  

Ali stranke že imajo možnost, da rezervirajo 
storitve podjetja (sobe, večerje itd.) preko 
spleta?  
Da, 2 točki 
Ne, 0 točk 

2 točki  
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ZANIMANJE ZA TEMATIKO PROJEKTNEGA DELA 
 

Odgovor po vaši izbiri - največ 15 vrstic  
(Navedite, katera orodja uporabljate in za katera orodja bi 
hoteli poglobiti znanje, kaj pričakujete od udeležbe pri 
projektu, ali imate zaposlenega tržnega direktorja, 
obrazložite vzrok za sodelovanje pri projektu T-lab itd.) 

Do 5 točk  

 
Izbrane subjekte bomo obvestili, da se z njimi dogovorimo za sestanek v 
skladu z vrstni redom za sodelovanje pri projektnem delu in s številom 
razpoložljivih ur. 
  
7. POŠILJANJE PROŠENJ  
 
Izpolnjevanje prošnje 
Obrazec za prošnjo za udeležbo pri projektnem delu je na voljo na spletni 
strani AREA 
http://area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/attivita/progetti_az/T-
Lab.html in projekta T-lab http://www.tourism-lab.eu. Prošnjo mora 
podpisati zakoniti zastopnik podjetja ali vodja delovne enote. Prošnji 
priložite fotokopijo osebnega dokumenta podpisnika. Prošnjo z vsemi 
zahtevanim podatki pošljite do 30. 9. 2013 do 12.00 ure.  
 
Pošiljanje prošnje  
Prošnjo pošljite izključno: 

- Po pošti s priporočenim pismom ali jo dostavite osebno: Prošnja 
mora prispeti v sprejemno pisarno (Ufficio Protocollo) Konzorcija 
nepreklicno do 30. 9. 2013 do 12.00 ure, v nasprotnem primeru bo 
izvzeta iz ocenjevanja. Za pravočasno prispetje ne velja poštni 
datum pošiljanja prošnje. Delovni čas sprejemne pisarne je od 
ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30 ure; ob torkih in četrtkih od 
14.00 do 16.30 ure. Prošnje pošljite na:   

Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 
Servizio Formazione, Progettazione e Gestione progetti 
Padriciano n. 99, 34149, TRIESTE (TS) 

v zaprti kuverti s pripisom: 
 “SELEZIONE PER COLLABORAZIONE AL PROJECT WORK PROGETTO T-
LAB – SERVIZIO PRF (WEB MARKETING)” 

- Po elektronski pošti: na naslednji naslov certificirane elektronske 
pošte protocollo@pcf.area.trieste.it  

- Po telefaksu: na številko 0039 040 375 5320 

 
Pri izbiri ne bomo upoštevali nepodpisanih prošenj, prošenj, ki niso v skladu 
s priloženim vprašalnikom in prošenj, ki bodo prispele po poteku zgoraj 
navedenega roka. 
 
8. SPORAZUM O NERAZKRIVANJU PODATKOV 
 
Med izbranimi podjetji in Konzorcijem bo ob začetku sodelovanja sklenjen 
sporazum o nerazkrivanju zaupnih podatkov. S tem sporazumom se izbrana 
podjetja obvežejo vzdržati se dejanj ali vedenj, ki se lahko izkažejo za 
objektivno nezdružljive z dejavnostmi Konzorcija in projekta T-lab, in se 

http://area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/attivita/progetti_az/T-Lab.html
http://area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/attivita/progetti_az/T-Lab.html
http://www.tourism-lab.eu/
mailto:protocollo@pcf.area.trieste.it
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zavezujejo, da bodo vzpostavila in vzdrževala dejavno sodelovanje s 
strokovnjaki Konzorcija za njegovo celotno obdobje trajanja. 
Konzorcij se zavezuje, da ne bo razširjal zaupnih informacij o podjetjih, ki 
so mu bile posredovane v času projektnega dela. Zbrani podatki bodo 
objavljeni izključno v agregatni obliki. 
 
 
9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
V skladu z določili zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003 v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov navajamo, da se bodo podatki, posredovani 
organu, ki objavlja ta razpis, v času tega postopka uporabljali izključno za 
namene tega postopka ali v postopkih, ki iz njega izhajajo ali so z njim 
povezani, v mejah, ki jih določajo zakonodaja in predpisi; obravnavani 
kandidat je imetnik pravic v skladu s 7. členom omenjenega odloka (dostop, 
izbris, popravek, nasprotovanje ipd.). Upravljavec podatkov je organ, ki 
razpisuje štipendijo. 
 
 
10. INFORMACIJE 
 
Za več informacij v zvezi s pobudo lahko pišete na naslov t-
lab@area.trieste.it ali pokličete na telefonsko številko +39 040 375 
5268/5105/5331. 
 
 


