Datum: 28. 01. 2022
JZ Notranjski regijski park objavlja
JAVNI POZIV poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja v občini
Cerknica (Tematski vikendi za leto 2022)

Javni zavod Notranjski regijski park vabi poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost lokalnega
turističnega vodenja, da oddajo prijavo za izvajanje lokalnega turističnega vodenja v občini Cerknica za
sklop TEMATSKIH VIKENDOV za leto 2022.
Namen poziva je spodbujanje povpraševanja po storitvah lokalnih turističnih vodenj in produktov s
ciljem preusmerjanja obiskovalcev od najobčutljivejših območij in oblikovanje trajnostno naravnanih
in naravovarstveno sprejemljivih vodenj po občini Cerknica in Notranjskem parku.
JZ Notranjski regijski park bo zagotavljal promocijo dogodkov, po dogovoru zbiral prijave in plačila
udeležencev in izvajalcem svetoval pri oblikovanju programa vodenj.
Vodene aktivnosti bodo namenjene domačim in tujim obiskovalcem. Predvidoma se bodo izvajale vsak
konec tedna (soboto in nedeljo) med aprilom in septembrom v trajanju 2 do 4 ur. Predvideni datum
začetka izvedbe je 16. 4. 2022, aktivnosti se nadaljujejo vsak vikend ob lepem vremenu.
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.
Priporočljiva izhodišča tematskih vikendov so na zbirnih mestih, kjer je poskrbljeno za potrebno
infrastrukturo (parkirišče, WC-ji, označeno zbirno mesto). Zaželeno je, da se ob izvajanju lokalnega
turističnega vodenja vključuje tudi ostala lokalna turistična ponudba (malica, izposoja opreme,
spominki, idr.).

1.) PREDMET POZIVA
Vsebina poziva se nanaša na izvedbo vodenih ogledov za TEMATSKE VIKENDE 2022, ki morajo
biti v skladu s Strategijo razvoja trajnostnega turizma v občini Cerknica 2021–2026, ki je priloga
temu javnemu pozivu. Smernice za pripravo in nadgradnjo lokalnih turističnih vodenj v občini
Cerknica naj slonijo na produktnih sklopih, opredeljenih v Strategiji (35.–44. stran):
1.)

Aktivni oddih – Pohodništvo, kolesarstvo, čolnarjenje

2.)

Krasoslovje

3.)

Biodiverziteta

4.)

Kultura in kulinarika

2.) POGOJI ZA SODELOVANJE
Prijavitelj aktivnosti lahko na pozivu sodeluje, v kolikor ima:
o
o

registrirano delujočo dejavnost (društvo, podjetje, s. p. in druge pravne oblike),
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.
3.) PLAČILO
Izvajalec ob prijavi opredeli ceno vodenja na osebo in minimalno število prijav za izvedbo
vodenja, ki ju navede v prijavnem obrazcu. JZ Notranjski regijski park si pridržuje pravico do
usklajevanja končne cene vodenja. Usklajena cena, način plačila izvajalcu in provizija za kritje
stroškov koordinacije in promocije programa Tematski vikendi 2022 bo določena v pogodbi.
4.) VSEBINA VLOGE
Prijave morajo biti obvezno oddane na obrazcu, ki je priloga javnega poziva (obrazec OBR1).
Dokumentacija je objavljena na spletnem mestu: https://www.notranjskipark.si/novice/javni-poziv-aktivnosti-ob-tematskih-vikendih-2022

5.) ROK IN NAČIN PRIJAVE
Izpolnjen obrazec je potrebno poslati najkasneje do 21. 02. 2022 po
o e-pošti: tic@notranjski-park.si ali
o navadni pošti: Notranjski regijski park, Enota za turizem, Čabranska ulica 9, 1380
Cerknica s pripisom »Tematski vikendi 2022«.
6.) OBRAVNAVA VLOG
Enota za turizem NRP bo pregledala posamezne vloge ter pripravila izbor najustreznejših
aktivnosti. Prijave, ki ne bodo skladne z javnim pozivom, bodo izločene.
Prijavitelji bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po končanem razpisu, najkasneje do 01. 03.
2022.

7.) INFORMACIJE IN NAVODILA
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Enoti za turizem NRP 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).

Obrazec OBR1: PRIJAVA VODENIH AKTIVNOSTI, TEMATSKI VIKENDI 2022
Obrazec je potrebno izpolniti v celoti. Oddate ga lahko do 21. 2. 2022 po e-pošti: tic@notranjskipark.si ali navadni pošti: Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica s pripisom »Tematski
vikendi 2022«.
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:

Vodenje se lahko izvaja (obkroži):
slovenščina

angleščina

drug tuj jezik (dopišite)

Vrsta vodene aktivnosti po produktnih sklopih (obkroži):
Pohodništvo

Kolesarjenje

Čolnarjenje

Kraški
pojavi

Biodiverziteta

Kulturna
dediščina

Kulinarika

Drugo (napiši):

Zbirno mesto:

Ali se v bližini zbirnega mesta nahaja:
Označeno parkirišče?
DA

NE

Označen WC?
DA

Usmeritve do zbirnega mesta?
NE

DA

NE

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
DA
NE
uporabljamo za oglaševanje vaše aktivnosti?
V kolikor imate fotografije, primerne za promocijo prijavljene aktivnosti, prosimo, da vsaj 2
fotografiji priložite pri oddaji prijave.
Imate možnost izvedbe promocije aktivnosti preko lastnih
družbenih omrežij? Če DA obkrožite katere.
Facebook

Spletna stran

DA

Instagram

NE
Drugo

Kontaktni podatki vodnika, ki izvaja aktivnost:

Ime in priimek
Telefonska številka
E-pošta
Ime in priimek spremljevalca vodnika (če je
predviden):
Vaša predlagana cena izvajanja aktivnosti in katere storitve vsebuje (vodenje, prevoz, ponudba
malice, najem opreme in drugo):
Storitev

Cena na osebo

Skupaj

SKUPAJ CENA :
Dodatne posebnosti glede cene (npr. nižja cena oz. brezplačno za otroke? Do koliko let? Morebitni
količinski/družinski popust?

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 boste v izvajanje aktivnosti umestili 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):

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
Vsebina (kaj se tu dogaja, kaj boste povedali)
do katere minute
ogleda, npr. 0–
15 min)

