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Cerknica, 11. 2. 2020 

 

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDB  

ZA NAGRADNI SKLAD – KOLO SREČE NA VELIKEM PUSTNEM KARNEVALU V 

CERKNICI; 23. 2. 2020. 

 

1. NAROČNIK  
 

Javni zavod Notranjski regijski park (v nadaljevanju NRP), natančneje: enota za turizem, skrbi 

za strateško vodenje in upravljanje razvoja trajnostnega turizma na območju Notranjskega 

regijskega parka. Med njene ključne naloge sodijo: kontinuirano informiranje obiskovalcev na 

TIC-u, skrb za izvajanje in prenos strategije razvoja turizma v prakso in intenzivno sodelovanje 

z relevantnimi deležniki. Vzpodbujanje, izobraževanje in sodelovanje pri razvoju obstoječih in 

novih turističnih produktov in storitev, skrb za enotno in konsistentno komunikacijo o vseh 

možnih doživetjih v NRP ter nenazadnje skrb za poenoten in konsistenten označevalni sistem 

na območju parka.  

V letu 2020 bo enota izvedla različne promocijske aktivnosti, med katerimi so tudi nastopi na 

dogodkih in sejmih v lokalnem okolju oz. na območju Slovenije, z namenom povečanja 

prepoznavnosti območja parka kot turistične destinacije ter večje prepoznavnosti turistične 

ponudbe in produktov znotraj območja parka.  

Intenzivneje se bomo najprej pojavili na Velikem pustnem karnevalu v Cerknici v nedeljo, 

23. 2. 2020, s promocijsko stojnico.  

 
2. VLOGA NAROČNIKA 

 
Naročnik (Javni zavod Notranjski regijski park) prevzema organizacijo in vsebino predstavitve 
na promocijski stojnici na Velikem pustnem karnevalu v Cerknici v nedeljo, 23. 2. 2020, ter 
odloča o celotni izvedbi nastopa in sprejema odločitve, tako o kraju izvedbe kot tudi o programu 
in trajanju izvedbe. 
 

3. PONUDNIKI 
 
Naročnik vabi predstavnike turistične ponudbe oz.  gospodarske subjekte, ki so registrirani 
za sledeče dejavnosti: turistični vodniki, turistična društva, turistične agencije, turistični 
produkti/destinacije, gostinske in prenočitvene namestitve ipd., ki imajo svojo dejavnost 
registrirano na območju Občine Cerknica in hkrati izvajajo svoje storitve na območju NRP, k 
sodelovanju na promocijskem nastopu v obliki oddaje ponudb za nagrade (vrednostne bone) 
v nagradnem skladu za Kolo sreče.  
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4. PREDMET JAVNEGA POZIVA 

 
Preko igre na srečo: KOLO SREČE želi NRP naključnim obiskovalcem promocijske stojnice v 
nedeljo, 23. 2. 2020, med 14:00 in 16:00 uro v obliki nagrad podariti vrednostne bone, ki ne 
presegajo vrednosti do 42,00 eur z DDV na posamezni dobitek in vključujejo sledečo vsebino: 
 
- vrednostni bon za kolesarjenje za 2 osebi na območju NRP; 
- vrednostni bon za najem kanuja za 2 osebi za čolnarjenje po Cerkniškem jezeru; 
- vrednostni bon za vožnjo z lojtrnikom okoli Cerkniškega jezera; 
- vrednostni bon za ogled muzeja Jezerski hram za 2 osebi ali družino; 
- vrednostni bon za ogled Hiše izročil za 2 osebi; 
- vrednostni bon za ogled Križne jame za 2 osebi ali družino; 
- vrednostni bon za vodeni ogled po območju NRP; 
- vrednostni bon za nočitev na območju NRP za 2 osebi; 
- vrednostni bon za topli ali hladni brezalkoholni napitek; 
- vrednostni bon za kosilo/večerjo za 2 osebi na območju NRP.  
 
Nagradni sklad organizatorja igre na srečo nosi skupno vrednost: 750,00 eur z DDV. 
 
Naročnik poskrbi za celostno podobo promocijskega nastopa na stojnici ter za medijsko 
pokritost dogodka preko lastnih komunikacijskih kanalov ter na samem prizorišču Velikega 
pustnega karnevala v Cerknici. 
 
Poleg oddaje ponudb za nagradni sklad Kolesa sreče vabimo ponudnike tudi k oddaji 
aktualnih promocijskih materialov (letaki, ipd.), in sicer do 17. 2. 2020 do 12. ure. 
Promocijske materiale lahko oddate v prostorih enote za turizem na Čabranski ulici 9 
med 9:00 in 15:00 uro. 
 
 

5. KLJUČNI POGOJI 
 
- Vsak ponudnik turistične ponudbe lahko odda zgolj eno ponudbo v vrednosti do skupno 

30,00 eur z DDV, ki vključuje vrednostne bone za obisk / vodeni ogled / vstopnico / pijačo 
/ kosilo / namestitev na območju NRP. 

- Veljavnost vrednostnega bona mora biti najmanj: 1 leto. 
- Cena mora biti izražena v eurih, davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej. 

- Veljavnost ponudbe mora biti 30 dni. 

 

6. NAČIN SODELOVANJA 
 

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega 

poziva in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, lahko odda ponudbo na 

podlagi objavljenega povabila k sodelovanju do ponedeljka, 17. 2. 2020, do 12:00 ure. 

Ponudbe sprejemamo na: 

- e-pošto: Urška Ogrinc (urska.ogrinc@notranjski-park.si ) 

- po pošti: Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica (pripis: za JAVNO POVABILO 

– ENOTA TURIZEM). 
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a. Kriteriji izbora 
Ključno merilo za izbor ponudnikov je vsebinska skladnost ponudbe s predmetom javnega 

poziva (promocija turistične ponudbe na območju NRP).   

Naročnik bo sprejemal ponudbe do predvidenega datuma oz. do porabe predvidenih sredstev 

za nagradni sklad, v višini 750,00 eur z DDV (do 25 različnih ponudnikov).  

b. Plačilni pogoji 
Rok plačila računa, po opravljeni izvedbi nakupa vrednostnih bonov je 30 dni od dneva prejema 

računa. 
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