
                                                                                      
 

 

 

Obrazec za sodelovanje in navodila za objavo 
 
Pripravite aktualne ponudbe in pakete z možnostjo neposredne rezervacije, ki jih s 
pomočjo skrbnikov za vaše področje vnesete na pristajalno stran (landing page) 
www.slovenia.info/nalepse.  Izpolnjen obrazec posredujete skrbniku v okviru skrbniške 
mreže STIP*. 
 
PODATKI O PONUDNIKU: 

Naziv podjetja: ________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _____________________________________________________________ 

Naslov:_________________________________________________________________________ 

Telefon :________________________________________________________________________ 

Mail: ____________________________________________________________________________ 

Spletna stran: _________________________________________________________________ 

PODATKI O PAKETU: 
SKLOP (označite 
enega od 
navedenih 
sklopov) 

1. Aktivni zimski oddih* 

2. Oddih v zdraviliščih in wellnesih* 

3. Užitki ob hrani in vinu 

4. Po Poti miru stoletje po soški fronti 

5. Oddih v mestih   

6. Potepanja po Sloveniji (le paketi in ponudbe 

brez nočitve). 

7. Oddih na podeželju 

- Naziv PAKETA 1  : 
ponudnik določi 
ime: 

Pri opredeljevanju naziva paketa vas vabimo, da jih 
poimenujete in vsebinsko zastavite čim bolj kreativno, 
izhajajoč iz  kombinacije sklopov, navedenih zgoraj (npr. 
aktivnega zimskega oddiha, odlične slovenske kulinarike, 
narave, sprostitve ipd). 

Opis paketa v 
skladu s pogoji 
prijave (vsebina 
paketa, cena, 
morebitne dodatne 
ugodnosti, rok 
veljavnosti) 

Besedilo dolžine do 1000 znakov s presledki. Besedilo 
mora vsebovati NUJNE elemente, ki jih paket zajema, 
koliko oseb in ceno. Prav tako je nujno potrebno 
dodati datum veljavnosti ponudbe. 

Podatki za 
rezervacijo paketa 

Tu navedete kontaktne podatke za rezervacijo npr. 
telefon, email, www…, ki so obvezen del objave. 

Slikovni material Pošljite skrbniku v obliki priponk, prilagojeno za splet v 
jpg formatu. 

 

http://www.slovenia.info/nalepse


 

* NAVODILO: Skrbniška mreža STIP: Kdo je skrbnik www.slovenia.info, ki je pristojen za 
vnos vašega paketa, preverite na sledeči način. Na portalu www.slovenia.info/kraji odprite  
predstavitev vašega kraja, v katerem so vključene paketne prenočitve. Na dnu spletne 
strani kraja (nad Facebook komentarji) je viden kontakt skrbnika.  
Pozicija kontaktnih podatkov skrbnika je vidna na sliki: 
 

 
 
Osnove zahteve pri pripravi vsebin: 

- Akcija paketnih ponudb se mora nanašati na čas koriščenja storitev, in sicer od 

dneva objave do najkasneje izteka veljavnosti paketa oziroma storitve.  

- Paket mora vsebovati min 2 ali več dnevni paket, z vsaj eno NZ (nočitev z 

zajtrkom),  

- Iz paketa mora biti razvidno, v kateri vsebinski sklop (kategorijo) želi 

ponudnik, da ponudbo uvrstimo (Zdravilišča in wellness, Aktivni oddih na snegu, 

Oddih na podeželju, Mesta in dogodki, Vino in kulinarika, Potepanja po Sloveniji). 

- Posredujete lahko tudi ponudbe in pakete brez nočitve, ki bodo objavljene v 

rubriki »Potepanja po Sloveniji«.  

 

 

Kontakt za morebitna vprašanja in dodatne informacije: katja.turk@spiritslovenia.si  

 

Tokratni poziv se nanaša predvsem kategoriji Aktivni zimski oddih in Oddih v Zdraviliščih in wellnesih, ki bosta 

promocijsko podprti z newslettrom in dodatnimi promocijskimi aktivnostmi. Kljub temu so možne in zaželene 

tudi objave paketov v ostalih navedenih kategorijah na pristajalni strani www.slovenia.info/nalepse.   
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