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JZ Notranjski regijski park objavlja 

JAVNI POZIV poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost lokalnega turističnega 

vodenja v občini Cerknica (Tematski vikendi za leto 2023) 

 

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 2023. 

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. 

Vodena doživetja bodo namenjena domačim in tujim obiskovalcem. Predvidoma se bodo 

izvajala vsak konec tedna (soboto in nedeljo) med aprilom in septembrom v trajanju 2 do 4 ur. 

Predvideni datum začetka izvedbe je 22. 4. 2023, 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 

2023, ki morajo biti v skladu s Strategijo razvoja trajnostnega turizma v občini 

Cerknica 2021–2026, ki je dostopna na: 

 https://www.notranjski-park.si/upload/filemanager/content-galleries/o-

parku/Strategija_razvoja_trajnostnega_turizma_Cerknica_2021_2026_final_2.pdf 

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  

https://www.notranjski-park.si/upload/filemanager/content-galleries/o-parku/Strategija_razvoja_trajnostnega_turizma_Cerknica_2021_2026_final_2.pdf
https://www.notranjski-park.si/upload/filemanager/content-galleries/o-parku/Strategija_razvoja_trajnostnega_turizma_Cerknica_2021_2026_final_2.pdf


  
 
 

 

 

2.) POGOJI ZA SODELOVANJE 

Prijavitelj aktivnosti lahko na pozivu 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. 

 

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 2023 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.notranjski-

park.si/novice/javni-poziv-aktivnosti-ob-tematskih-vikendih-2023 

 

5.) ROK IN NAČIN PRIJAVE 

 

Izpolnjen obrazec je potrebno poslati najkasneje do 24. 2. 2023 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 2023«.  

 

6.) OBRAVNAVA VLOG 

 

Enota za turizem NRP bo pregledala posamezne vloge in jih ustrezno točkovala, 

skladno z navedenimi pogoji točkovanja v 7. točki. Prijave vodenih doživetij po 

Notranjskem parku morajo doseči minimalno 100 točk (od skupno 155 točk) za 

umestitev na seznam doživetij. Prijave, ki ne bodo skladne z razpisno dokumentacijo, 

bodo izločene.  

Prijavitelji bodo o izidu obveščeni v roku 8 delovnih dni po končanem razpisu, 

najkasneje do 8. 3. 2023. 

  

https://www.notranjski-park.si/novice/javni-poziv-aktivnosti-ob-tematskih-vikendih-2023
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7.) TOČKOVANJE 

Število vseh možnih točk, ki jih prijavitelj vodenega doživetja lahko zbere na razpisu, je 155. 

Prijave vodenih doživetij po Notranjskem parku morajo doseči minimalno 100 točk za 

umestitev na seznam doživetij 

 Število možnih točk 

Specifična znanja oz. licence izvajalca aktivnosti (licenca lokalnega 
turističnega vodnika, druga formalna znanja, potrebna za vodenje…)  

do 15 

Aktivnost vključuje splošno predstavitev destinacije Notranjski park 10 

Izpolnjen natančen itinerar aktivnosti (časovnica, vsebina,…) do 15 

Opredeljena potrebna oprema za aktivnost (kaj udeleženci 
potrebujejo) 

5 

Upoštevan razmislek o izhodišču doživetja (infrastruktura - WC, 
parking, označba zbirnega mesta) 

do 15 

Možnost izvedbe v angleškem jeziku 10 

Vključitev dodatnega ponudnika (npr. malica...) 15 

Izobraževalna nota dogodka, skladnost s cilji in vrednotami NRP, 
vpliv na naravo 

do 20 

Lastna promocija (družabna omrežja ipd. - zagotovitev objav, 
deljenja...) 

do 10 

preteklo sodelovanje - tržna uspešnost do 20 

Zagotovitev promocijskih materialov (video, kakovostne fotografije...) 10 

Možnost izdaje računa na terenu 10 

SKUPAJ 155 

 

 

8.) INFORMACIJE IN NAVODILA 

 

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo: 

o Na delavnici za izvajalce tematskih vikendov, ki bo v četrtek, 2. februarja, 

ob 10:00 ali ob 17:00 uri (obvezna predhodna prijava na dopoldanski ali 

popoldanski termin na tic@notranjski-park.si ali 031 668 223). 

o Na Enoti za turizem JZ Notranjski regijski park na telefonski številki 031 668 

223 ali preko e-pošte: tic@notranjski-park.si (vsak delovni dan od 9:00 do 

15:00). 
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