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TEMELJNI VHODNI OBVEZNI POGOJI  
Slovenia Unique Experiences 

 
Spoštovani, 
 
po registraciji na spletni platformi in vpisu osnovnih podatkov, boste začeli z izpolnjevanjem obrazcev: 
 
Prijava je popolna, ko so poleg teh obveznih pogojev izpolnjeni tudi obrazci in priložene vse obvezne priloge navedene spodaj: 
 

- 14 TEMELJNIH VHODNIH OBVEZNIH POGOJEV, ki jih morate v celoti izpolnjevati oziroma zagotoviti. 
- OPIS DOŽIVETJA in OBVEZNE PRILOGE: 

o 5 KAKOVOSTNIH FOTOGRAFIJ (za objavo), na osnovi jasnih smernic, kaj morajo vključevati.  
Posamezna fotografija ne sme biti večja kot 2 MB.   

o 3-MINUTNI VIDEO - posnetek, ki nazorno in jasno ponazori CELOTEN KONCEPT DOŽIVETJA, v podporo lažjemu ocenjevanju 
doživetja s strani komisije. 

o LOGOTIP (v slovenskem in angleškem jeziku) v .svg ali pdf formatu. 
o IZJAVA - 20 aktivnosti/zavez, ki jih mora prijavitelj jamčiti in v obliki izjave podpisati. S tem se zaveže, da jih bo v primeru vključitve 

doživetja v zbirko Slovenia Unique Experience brez izjeme zagotavljal.  
- VSEBINSKI KRITERIJI, ki so razporejeni v 10 vsebinskih sklopov in se ocenjujejo z ocenami 0 do 10.  

Prijavitelj mora zagotoviti 80-odstotno izpolnjevanje točk (doživetje mora pridobiti povprečno oceno najmanj 8,0).  
 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE  

POMEMBNO: Prijavitelj poda pojasnilo pri vsakem od 14-ih temeljnih vhodnih obveznih pogojev, sicer prijava ne bo upoštevana.  

Pri vsakem od 14-ih obveznih pogojev opredelite, ali izpolnjujete pogoj, tako da pri vsakem pogoju označite vaš odgovor (DA – izpolnjujem ali NE 

– ne izpolnjujem) ter podate kratko, a zelo konkretno in neposredno na pogoj navezujoče se pojasnilo (do največ 300 znakov s presledki). Z modro 

so navedena navodila, kjer podajate točne informacije. Kjer je to zahtevano, priložite ustrezna dokazila.  

 
Slovenska turistična organizacija 
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 SKLOP I: TEMELJNI VHODNI OBVEZNI POGOJI = skupaj jih je 14 

 

 
TRŽENJSKI NAZIV doživetja  

 

Št. OPREDELITEV OBVEZNEGA POGOJA 

 

Opredelite 
 

 
POJASNILO PRIJAVITELJA  

dodajte pojasnilo 
*do največ 300 znakov s presledki 

 

OPOMBA 
UPRAVLJALCA 

 
DA NE 

01 

Kot prijavitelj prevzemate in jamčite 

ORGANIZACIJO oziroma celotno IZVEDBO 

DOŽIVETJA. 

Gre za koncept 'one-stop-shop' – kupec doživetje 

kupi kot celoto. Za informacije, rezervacijo, nakup ter 

izvedbo JAMČI ena organizacija (prijavitelj). 

    

02 

Kot prijavitelj na dan prijave poslujete že VSAJ 

POL LETA. (priložite ustrezen dokument)  

Označite z DA/NE ali gre za enodnevno doživetje in 

ali gre za večdnevno doživetje. 

V primeru večdnevnega doživetja (paket, tura), 

mora prijavitelj imeti veljavno LICENCO ZA 

TURISTIČNO AGENCIJO. (priložite kopijo licence)  

IZJEMA: razen pri ponudniku nastanitve, ki prijavlja 

večdnevni paket in v celoti izvaja doživetje – takrat 

torej, ko obiskovalec celotni paket, ki poleg 

nastanitve vključuje tudi druge 

vsebine/ponudbo/doživetja, kupi in plača pri 
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nastanitvenemu ponudniku oziroma, ko prijavitelj 

izda račun za vse storitve vključene v doživetje – v 

tem primeru LICENCA NI POTREBNA. 

03 

Doživetje se v obliki, kot ga prijavljate, IZVAJA 

že najmanj 6 mesecev. Navedite mesec in leto – 

kdaj ste v obliki, kot ga prijavljate, PRVIČ IZVEDLI. 

Priložite dokaz – fotografijo posneto na doživetju oz. 

objavo na družbenih omrežjih, kjer je viden datum. 

    

04 

Doživetje je oblikovano kot PRODAJNO 

DOŽIVETJE in je na spletni strani prijavitelja 

predstavljeno vsaj v SLOVENSKEM in 

ANGLEŠKEM jeziku.  

(povezava na slovensko in angleško podstran; v 

primeru, da prijavitelj tega pogoja nima, doživetja ne 

more prijaviti ) 

    

05 

Doživetje je VODENO. 

Ker gre za doživetja z močno izkustveno noto in 

izraženim lokalnim karakterjem, mora biti večji del 

doživetja voden – vključevati mora lokalnega in 

posebej za to doživetje usposobljenega vodnika, ki 

z močnim osebnim angažiranjem poda zgodbo in 

zagotavlja, da je doživetje premium kakovosti, 

individualno in butično.  

V primeru večdnevnega doživetja (paketa, ture), 

doživetje sestavlja več posameznih doživetij in 

nastanitev, izvajalec pa zagotavlja tekočo izvedbo 
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in odlično izkušnjo. (v pojasnilu tudi opišite – 

navedite imena vodnikom) 

06 

Prijavitelj jamči INFORMACIJE in IZVEDBO (poleg 

slovenskega) vsaj še v ANGLEŠKEM JEZIKU.  

(v pojasnilu prijavitelja navedite tudi v katerih jezikih 

se doživetje izvaja) 

    

07 

Doživetje je podprto z najmanj 5 

KAKOVOSTNIMI FOTOGRAFIJAMI in VIDEO 

POSNETKOM 

Prijava se obravnava kot popolna z najmanj 5 

priloženimi fotografijami. Fotografije morajo biti 

visoko resolucijske in konceptualno kakovostne, saj 

so namenjene predstavitvi doživetja v različnih 

orodjih. Oddane morajo biti v jpeg formatu v visoko 

resolucijski velikosti 2500 slikovnih točk po daljši 

stranici pri ločljivosti 300 dp. 

Posnete so tako, da ujamejo čustva in dajejo 

občutek o lokaciji in vsebini doživetja. Prijavitelj ima 

urejene pravice za uporabo fotografij, ki jih prenese 

na STO za potrebe trženja Slovenia Unique 

Experiences. Motivi so natančneje opredeljeni v 

P05 – OPIS DOŽIVETJA in PRILOGE. 

Prijavitelj priloži tudi VIDEO POSNETEK, ki 

prikazuje celotno doživetje. 

    

08 Kot podjetje/ponudnik/destinacijska organizacija 

delujete in svojo ponudbo že tržite NA TUJIH 

    



o               

 
TEMELJNI OBVEZNI VHODNI POGOJI | Slovenia Unique Experiences  

S
tr

a
n
 5

 

TRGIH. Pojasnite iz katerih držav so vaše primarne 

ciljne skupine in kako jih nagovarjate.  

(naložite fotografijo oseb, ki so doživetje izkusile – 

npr. zajem zaslona (print screen) z družbenih 

omrežjih ali fotografijo s sejma v tujini, kjer ste 

doživetje predstavljali)  

09 

Obiskovalec ima v času izvajanja doživetja (ali pred 

in po njem) MOŽNOST PITNE VODE iz pipe (ko je 

ta varna). Obiskovalce se spodbudi, da si vodo 

napolnijo v svojo embalažo. (opišite) 

    

10 

V okviru izvajanja doživetja NI nobenega izdelka 

(hrana, pijača, spominek …) v PLASTIČNI 

EMBALAŽI. Pri postrežbi hrane in pijače se 

uporablja posoda, pribor in kozarce za večkratno 

uporabo – v primeru, ko to ni mogoče, pa morajo 

biti BIO RAZGRADLJIVI. (opišite) 

    

11 

Ponudnik spoštuje pravice delavcev in skrbi ZA 

SOCIALNO VARNOST TER DOSTOJNO 

PLAČILO vseh, ki so vključeni v izvajanje doživetja. 

(obrazložite) 

    

12 

V primeru izvajanja doživetja izven urejenega okolja 

se zagotavlja, da se vse v času izvajanja doživetja 

proizvedene SMETI SPROTI ODNAŠAJO V 

URBANO OKOLJE (oziroma se odnašajo do 

ekološkega otoka, kjer se ustrezno ločijo). 

(obrazložite) 
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13 

Poskrbljeno je za VISOKE STANDARDE REDA IN 

ČISTOČE (povsod, kjer se izvaja doživetje, tudi v 

javnih toaletah, ki jih uporabljajo obiskovalci 

doživetja). (opišite) 

    

14 
Prijavitelj mora zagotoviti izvedbo doživetja že za 

NAJMANJ 2 OSEBI. (utemeljite) 

    


