
    
 

 

410-2/razpis tematski vikendi 2021 
Datum: 18. 1. 2021 
 

JZ Notranjski regijski park v sklopu izvajanja projekta LIFE16 NAT/SI/000708 - LIFE STRŽEN objavlja  

RAZPIS za vodene aktivnosti ob Tematskih vikendih za leto 2021 

V sklopu izvajanja projekta LIFE STRŽEN JZ Notranjski regijski park sofinancira izvedbo vodenih 

aktivnosti na Tematskih vikendih.  

Namen sofinanciranja teh aktivnosti je spodbujanje turističnih produktov – vodenj s ciljem 

preusmerjanja obiskovalcev od najobčutljivejših območij in oblikovanje trajnostno naravnanih in 

naravovarstveno sprejemljivih vodenj po Cerkniškem jezeru. JZ Notranjski regijski park bo zagotavljal 

promocijo dogodkov in izvajalcem nudil pomoč pri oblikovanju vodenj, da bodo tudi po končanemu 

projektu LIFE STRŽEN brez nadaljnje finančne stimulacije ekonomsko zanimivi in trajni. 

Aktivnosti se bodo izvajale vsak konec tedna (soboto in nedeljo) in bodo namenjene obiskovalcem 

Notranjskega parka. Predvideni datum začetka izvedbe je 17. 4. 2021 in nadaljevanje vsak vikend (ob 

dobrem vremenu) do 26. 9. 2021, kar pomeni skupno 24 vikendov in vsaj 48 aktivnosti. 

JZ Notranjski regijski park bo obdobje dejanske izvedbe prilagodil epidemiološkim razmeram in NIJZ 

priporočilom oziroma morebitnim zapovedanim omejitvam pri organizaciji dogodkov. JZ Notranjski 

regijski park se zavezuje, da bo izvajalce in udeležence pravočasno sprotno obveščal o spremembah v 

programu. 

Vodenje bo za udeležence brezplačno. Plačljive bodo le dodatne storitve (npr. izposoja opreme, 

spominki idr.). Priporočljivo izhodišče tematskih vikendov je na vstopni točki – parkirišče ob Dolenjem 

Jezeru, kjer je poskrbljeno za potrebno infrastrukturo (parkirišče, WC-ji, označeno zbirno mesto). 

 

1.) PREDMET RAZPISA 

Vsebina razpisa se nanaša na izvedbo vodenih ogledov, ki morajo temeljiti na ohranjanju in 

predstavljanju naravne in kulturne dediščine, živalskega in rastlinskega sveta, ljudskih običajev, 

domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti (mitologija, ljudska izročila) za turistične 

namene na območju Cerkniškega jezera oziroma Notranjskega regijskega parka. 

 

2.) POGOJI ZA SODELOVANJE 

 

Prijavitelj aktivnosti lahko na razpisu sodeluje, v kolikor ima: 

o registrirano delujočo dejavnost (društvo, podjetje, s. p. in druge pravne oblike), 

o možnost izdaje e-računa (JZ Notranjski regijski park je proračunski uporabnik in lahko 

posluje le prek e-računov). 

JZ Notranjski regijski park bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo, v kateri se opredelijo 

medsebojne obveznosti (vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije). 

  



    
 

 

 

3.) VIŠINA SOFINANCIRANIH SREDSTEV IN PLAČILO 

 

JZ Notranjski regijski park bo izvajalcem za vodenje plačal 75,00 € brez DDV na aktivnost. 

 

4.) VSEBINA VLOGE 

Prijave morajo biti obvezno oddane na obrazcu, ki je priloga razpisne dokumentacije (obrazec OBR1). 

Dokumentacija je objavljena na spletnem mestu: https://life.notranjski-park.si/sl/razpis-za-vodene-

aktivnosti-ob-tematskih-vikendih-za-leto-2021/ 

 

5.) ROK IN NAČIN PRIJAVE 

 

Izpolnjen obrazec je potrebno poslati najkasneje do 12. 2. 2021 po 

o e-pošti: tic@notranjski-park.si ali 

o navadni pošti: Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica s pripisom »Tematski 

vikendi 2021«.  

 

6.) OBRAVNAVA VLOG 

 

JZ Notranjski regijski park bo pregledal posamezne vloge ter pripravil izbor najustreznejših 

aktivnosti, ki zasledujejo cilje projekta LIFE STRŽEN. Prijave, ki ne bodo skladne z razpisno 

dokumentacijo, bodo izločene. 

 

Prijavitelji bodo o izidu obveščeni v roku 14 dni po končanem razpisu, najkasneje do 26. 2. 

2021. 

 

 

7.) INFORMACIJE IN NAVODILA 

 

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Enoti za turizem JZ Notranjski regijski park na 

telefonski številki 01/709 36 36 ali 031 668 223 ali preko e-pošte: tic@notranjski-park.si (vsak 

delovni dan od 9:00 do 15:00).  
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Obrazec OBR1: PRIJAVA AKTIVNOSTI, TEMATSKI VIKENDI 2021 

LIFE16 NAT/SI/000708 – LIFE STRŽEN 

Obrazec je potrebno izpolniti v celoti. Oddate ga lahko do 12. 2. 2021 po e-pošti: tic@notranjski-

park.si ali navadni pošti: Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica s pripisom »Tematski 

vikendi 2021«. 

V primeru nejasnosti se obrnite na Enoto za turizem JZ Notranjski regijski park (tic@notranjski-park.si 

ali tel.: 031 668 223). 

1.) OSNOVNI PODATKI 

Naziv pravne osebe prijavitelja: 
 

Sedež prijavitelja: 
 

Davčna številka: 
 

Transakcijski račun pravne osebe:  
 

 

Naslov vodene aktivnosti: 
 

 

Vrsta vodene aktivnosti (obkroži): 

Pohodništvo Kolesarjenje Čolnarjenje Delavnica (izdelovanje) Kulinarika 

Drugo (napiši): 

 

 

Zbirno mesto:  

 

Ali se v bližini zbirnega mesta nahaja: 

Označeno parkirišče? Označen WC? Usmeritve do zbirnega mesta? 

DA NE DA NE DA NE 
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Kratek opis aktivnosti (1–2 stavka, kako bi na kratko predstavili svoje vodenje, da bi pritegnili čim 
več udeležencev; promocijsko besedilo) 

 

 

Imate na voljo promocijske fotografije, ki jih lahko 
uporabljamo za oglaševanje vaše aktivnosti?  

DA NE 

 
V kolikor imate fotografije, primerne za promocijo prijavljene aktivnosti, prosimo, da vsaj 2 
fotografiji priložite pri oddaji prijave.  

 

Kontaktni podatki vodnika, ki izvaja aktivnost: 
 

Ime in priimek  

Telefonska številka  

E-pošta  

 

Ime in priimek spremljevalca vodnika (če je 
predviden): 

 

 

  



    
 

 

2.) PRIPRAVA NA VODENJE 

Ciljna skupina (obkroži, možnih je več odgovorov): 

Vsi Otroci Mladostniki Starejši 

Pohodniki Kolesarji Družine Aktivni 

 

Priporočljiva starost udeležencev:  Min.: Max.: 

      

Koliko udeležencev se lahko udeleži aktivnosti?  Min.: Max.: 

 

Kako dolgo traja aktivnost (v urah)?  

 

 

V katerem času je aktivnost najbolj priporočljiva (npr. zjutraj, čez cel dan,…), v kakšnem vremenu, 
ob katerih mesecih? 
 

 

 
Ali obstaja možnost alternativne vodene aktivnosti v primeru dežja, slabega vremena? Napišite, 
kakšna. 
 

 

 

Ali potrebujete za izvajanje aktivnosti kakšne pripomočke (miza, stoli, ustvarjalni materiali ipd.)? 
Naštejte in hkrati opredelite, ali lahko navedene pripomočke priskrbite sami. 
 

 

 



    
 

 

 

Ali potrebujete za izvajanje aktivnosti tudi dodatne storitve oziroma sodelovanje z drugimi 
turističnimi ponudniki? Npr. vožnja z lojtrnikom, malica, izposoja opreme (kolesa, kanuji…)? 
 

 

 

Kako morajo biti udeleženci pripravljeni na aktivnost, kaj morajo prinesti s seboj (obkroži): 

Pohodni čevlji Primerna oblačila Pohodne palice Malica Pijača 

Sončna krema Repelent proti komarjem, klopom Zvezek, pisalo Kapa Dežnik 

Drugo (napiši): 

 

Kakšen je namen, tematika aktivnosti? Kaj želite z njo prikazati/predstaviti udeležencem?  
Obkroži (možnih je več odgovorov): 
 

Naravna dediščina Kulturna dediščina Živalski svet Rastlinski svet 

Domača obrt Kulinarične značilnosti Mitologija Ljudski običaji 

Drugo (napiši): 
 

 

Posebne opombe, tveganja (kako boste zagotovili varno udeležbo na vodenem ogledu, npr. 
upoštevanje varnostne razdalje med udeleženci, priporočila NIJZ za preprečevanje prenosa okužb s 
COVID 19): 
 

 

 

  



    
 

 

3.) ITINERAR, ČASOVNICA VODENJA 

Opis vsebine vodenja: 

Glavna vsebina/scenarij: podrobno opišite vodenje po korakih – kako in kje bo potekalo od prve do 
zadnje točke vodenja. Opišite točke, kjer se boste ustavljali in kaj boste tam predstavili. 
Upoštevajte tudi čas, ki ga potrebujete za posamezno točko predstavitve. 
 

Točka (lokacija, 
znamenitost; konkretna 
točka, pri kateri se boste 
ustavili) 

Čas (od katere 
do katere minute 
ogleda, npr. 0–
15 min) 

Vsebina (kaj se tu dogaja, kaj boste povedali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 

 

VZOREC POGODBE 
 
Datum:  
Št. zadeve: 410-2/razpis tematski vikend/POG 
 
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki ga zastopa 
direktor Matevž Podjed, matična številka: 1840193000, davčna številka: 86615181, transakcijski račun 
(podračun LIFE STRŽEN): SI56 0121 3600 0000 306, odprt pri Banki Slovenije 
 
in 
 
______________________________________________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) , 
ki ga zastopa direktor/ica ________________________, matična številka:___________________, 
davčna številka/ID št.: _________________, transakcijski račun: ________________, odprt pri 
_____________  
 

sklepata naslednjo 
 
POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU  

št. 410-2/2021 - xx 
ZA IZVEDBO VODENJA AKTIVNOSTI NA TEMATSKIH VIKENDIH V LETU 2021 

1. člen 
(splošna določila) 

 
S to pogodbo stranki urejata medsebojna razmerja pri izvedbi storitve vodenja aktivnosti na tematskih 
vikendih v letu 2021. 
 
Naročnik je za storitev, ki je predmet pogodbe, izvedel postopek izbire izvajalca z razpisom št. 410-
2/razpis tematski vikendi 2021, ki je bil objavljen dne 18. 1. 2021. Izvajalec je bil izbran na podlagi 
pregleda in izbora najustreznejših aktivnosti, ki zasledujejo cilje projekta LIFE STRŽEN – akcije C7. 
 

2. člen 
(predmet pogodbe) 

 
Predmet te pogodbe je izvedba vodenja aktivnosti na tematskih vikendih, ki jih organizira Notranjski 
regijski park v okviru C7 akcije projekta LIFE STRŽEN – LIFE NAT/SI/000708 v letu 2021. 
 

3. člen 
(obveznosti izvajalca) 

 
Izvajalec bo na podlagi te pogodbe za naročnika opravljal vodenje aktivnosti na tematskih vikendih 
skladno s svojo ponudbo št. _______ z dne _______, ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Izvajalec se s podpisom pogodbe obvezuje, da:  

• bo izvajal vodenje aktivnosti z naslovom ____________________________ v okviru tematskih 
vikendov, ki jih organizira naročnik med 17. 4. 2021 in 26. 9. 2021, skladno z dogovorjenimi 
termini izvedbe z naročnikom; 



    
 

 

• se bo udeležil dveh delavnic, ki jih bo organiziral naročnik. Prvo, s ciljem definiranja podrobnih 
terminov izvedbe in seznanitve z vsebino, ki jo mora vodnik na vodenju obvezno podati 
udeležencem ter druge, s ciljem oblikovanja natančnega scenarija za izvedbo aktivnosti; 

• bo aktivnost izvajal po usklajenem scenariju na delavnici; 

• bo aktivnost izvajal v predhodno najavljenem (-ih) terminu (-ih) in da bo pričakal udeležence 
aktivnosti na dogovorjenem zbirnem mestu 15 min pred pričetkom aktivnosti; 

• bo izvedbo vodenja prilagodil najbolj ranljivemu udeležencu; 

• bo po izvedbi aktivnosti naročniku isti dan posredoval dve fotografiji udeležencev med 
aktivnostjo. 

 
Izvajalec bo po zaključenih vodenjih pripravil poročilo in izpolnil vse ocenjevalne listine, ki mu jih bo 
predložil naročnik.   
 
Pri zagotavljanju svojih storitev se izvajalec zavezuje upoštevati vso relevantno zakonodajo s področja 
opravljanja storitve, kot npr. varovanja okolja (gre za izvajanje storitve na naravovarstveno 
zavarovanem območju), varnosti pri delu ipd. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko časovno izvedbo aktivnosti prilagodi ali odpove zaradi 
neprimerne vremenske napovedi ali epidemiološkega stanja v državi (Covid 19), kar bo dogovorjeno 
naknadno z izstavitvijo pisnih navodil s strani naročnika. 
 

4. člen 
(obveznosti naročnika) 

 
Naročnik se obvezuje: 

- promovirati aktivnost preko svojih spletnih strani in socialnih medijev; 
- zagotoviti udeležbo vsaj enega predstavnika naročnika na aktivnosti, ki bo na kratko predstavil 

projekt LIFE STRŽEN – LIFE NAT/SI/000708 in po koncu izvedenega dogodka pridobil odzive 
obiskovalcev (ankete), podal v podpis listo prisotnosti in poskrbel za sliko udeležencev z 
zastavo LIFE; 

- k organizaciji dveh delavnic, s ciljem dodatnega izobraževanja in uskladitve scenarija aktivnosti; 
- poravnavati finančne obveznosti do izvajalca ter zagotavljati finančna sredstva za izvedbo 

pogodbenega posla; 
- sodelovati z izvajalcem in ga tekoče obveščati o vseh morebitnih spremembah, ki bi lahko 

vplivale na izvršitev dela ter dajati vsa potrebna pojasnila. 
 

5. člen 
(zastopniki strank) 

 
Naročnik določa za svojega zastopnika vodjo turistične enote naročnika, Urško Ogrinc, ki ga kot 
pooblaščena oseba zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe. 
 
Izvajalec določa za svojega zastopnika direktorja/ico ___________________, ki ga kot pooblaščena 
oseba zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom pogodbe. 

 
  



    
 

 

6. člen 
(pogodbeni roki in podaljšanje pogodbenih rokov) 

 
Aktivnosti se bodo izvajale vsak konec tedna (soboto in nedeljo) in bodo namenjene obiskovalcem 

Notranjskega parka, od predvidoma 17. 4. 2021 do 26. 9. 2021. 

Naročnik bo obdobje dejanske izvedbe prilagodil vremenskim in epidemiološkim razmeram ter NIJZ 

priporočilom oziroma morebitnim zapovedanim omejitvam pri organizaciji dogodkov. Naročnik se 

zavezuje, da bo izvajalce in udeležence pravočasno sprotno obveščal o spremembah v programu in si 

pridružuje pravico do odpovedi aktivnosti en (1) dan pred pričetkom aktivnosti. 

Izvajalec se zavezuje naročniku posredovati končno poročilo o izvedenih aktivnosti do najkasneje 31. 
10. 2021. 
 

7. člen 
(pogodbena cena) 

 
Skladno z razpisom št. št. 410-2/razpis tematski vikendi 2021 z dne 18. 1. 2021 znaša pogodbena cena 
iz te pogodbe 75,00 € brez DDV za eno izvedeno vodenje aktivnosti. Naročnik se lahko z izvajalcem 
dogovori za več izvedb, vendar ne za več kot 10 vodenj. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je naročnik v primeru zamude s plačilom dolžan izvajalcu plačati 
zakonske zamudne obresti. 
 

8. člen 
(način plačila) 

 
Izvajalec bo naročniku za izvedena dela posredoval e-račun/-e (naročnik je proračunski uporabnik) na 
njegov podračun (podračun projekta LIFE STRŽEN) št. SI56 0121 3600 0000 306 z obveznim pripisom 
pod opombe (oziroma obvezno navedbo kode projekta): 
 

Storitev je opravljena v skladu s projektom LIFE STRŽEN LIFE16 NAT/SI/000708. 
(OTHER COSTS – akcija C7) 
 
Račun je bil izdan v skladu s pogodbo 410-2/2021 - xx. 

 
V kolikor posredovan e-račun ne bo vseboval obveznih pripisov, bo naročnik e-račun zavrnil in izvajalca 
pozval k izstavitvi ustreznega računa skladnega s podpisano pogodbo. 
 
Naročnik se zaveže, da bo pravilno izstavljen račun za izplačilo plačal v roku 30 dni po njegovem 
sprejemu na račun izvajalca SI56 0310 2100 0478 566, odprt pri SKB banki d. d., Ljubljana. 
 
V primeru neplačila obračunane storitve ima izvajalec pravico ustaviti nadaljevanje dela ter zaračunati 
zakonite zamudne obresti. 
 
Storitev predmetne pogodbe je financirana iz finančnega mehanizma LIFE, za projekt LIFE STRŽEN – 
LIFE16 NAT/SI/000708 z naslovom »Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem 
Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena«. 
  



    
 

 

9. člen 
(spremembe cene) 

 
Pogodbeni stranki se strinjata, da je pogodbena vrednost fiksna in soglašata, da v kolikor izvajalec 
zaradi neugodnih vremenskih razmer ali odpovedi dogodkov zaradi slabega epidemiološkega stanja v 
državi in odpovedi dogodka s strani naročnika, ne bo izvedel, obveznosti po tej pogodbi ne nastanejo 
in se hkrati odpovedujeta kakršnim koli zahtevkom iz tega naslova. 
 

10. člen 
(končne določbe) 

 
Izvajalec bo opravil svoje delo skrbno in strokovno v interesu naročnika in v skladu z zakonodajo in 
pravilniki pri tovrstnih delih ter skladno s cilji projekta LIFE STRŽEN – akcijo C7. 
 
Namen sofinanciranja vodenj in izvedbe aktivnosti je spodbujanje turističnih produktov – vodenj s 

ciljem preusmerjanja obiskovalcev od najobčutljivejših območij in oblikovanje trajnostno naravnanih 

in naravovarstveno sprejemljivih vodenj po Cerkniškem jezeru. Naročnik bo zagotavljal promocijo 

dogodkov in izvajalcem nudil pomoč pri oblikovanju vodenj, da bodo tudi po končanemu projektu LIFE 

STRŽEN brez nadaljnje finančne stimulacije ekonomsko zanimivi in trajni. 

11. člen 
(razdor pogodbe) 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se ta pogodba sklepa z določenim namenom in da ostane v veljavi, 
dokler njen namen ni izpolnjen, oziroma do najkasneje 31.10.2021. Obe pogodbeni stranki imata 
pravico razdreti to pogodbo, preden se v celoti izvrši, če se tako sporazumeta. 
 
V primeru kršitve določb te pogodbe lahko nekriva stranka odpove to pogodbo nemudoma, brez 
odpovednega roka. 
 

12. člen 
(začetek veljavnosti pogodbe) 

 
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. 
 

13. člen 
(pristojno sodišče) 

 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo 
mogoče pa je za reševanje sporov pristojni stvarno in krajevno pristojno sodišče. 
 

14. člen 
(število izvodov) 

 
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih in izvirnih izvodih od katerega prejme en (1) izvod naročnik in 
en (1) izvod izvajalec. 
 
 
Cerknica, xx. xx. 2021      ______________, _______________ 


