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Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo
dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

POTEK INFORMATIVNEGA DNE
• Način dela
• Predstavitev vsebine javnega poziva
• Predstavitev obveznih obrazcev za prijavo in poročanje
• Vaša vprašanja / naši odgovori

NAMEN JAVNEGA POZIVA:
• spodbuditi povpraševanje po TURISTIČNEM VODENJU (TV)- personaliziranih doživetij,
• spodbuditi zavedanje, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji,
• spremeniti percepcijo TV in afirmirati vlogo TV kot ambasadorja slovenskega turizma,
• prispevati tudi k podpori delovanja in ohranjanja turističnega vodenja kot pomembnega
dela ponudbe turističnih storitev,
• ustvarjati večplastne učinke (nova doživetja, več ponudnikov)

VREDNOST: 146.000 €

PREDMET JAVNEGA POZIVA
• Predmet povabila je naročanje storitev posebnega turističnega vodenja po destinacijah
(mestih), ki jo izvajajo usposobljeni in licencirani turistični vodniki oz. turistični vodniki
turističnih območij, s pridobljeno licenco v Republiki Sloveniji za vodenje po Sloveniji.
• Katera vodenja pridejo v poštev:
- turistično vodenje po zaključenih objektih ali drugih zaprtih naravnih prostorih, npr. muzeji, samostani,
galerije, gradovi, vinske kleti, drugi spomeniki in objekti kulturne dediščine, jame ipd.;
- turistično vodenje na prostem – po krajih in mestih ali na podeželju, hribih/gorah ali nižinah, npr.
specifično območje po posameznih točkah ogleda z vključeno peš potjo ali sprehodom, ali prevozom z različnimi
prevoznimi kopenskimi, zračnimi ali vodnimi prevoznimi sredstvi, ki predstavljajo doživetje po programu vodenja.

• Storitve turističnega vodenja po tem javnem pozivu so lahko na voljo za domačega- slovenskega
ali tujega gosta.

DODATNI STROŠKI NISO VKLJUČENI !
ZA KONČNEGA KUPCA JE TA
STORITEV BREZPLAČNA !
VREDNOTENJE NAROČENE STORITVE:
• Vodeni ogledi destinacije (mesta) v
slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri,
za 1 do 5 oseb = 75 evrov brez DDV;
• Vodeni ogledi destinacije (mesta) v
slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri,
za 6 do 10 oseb = 95 evrov brez DDV;
• Vodeni ogledi destinacije (mesta) v
slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri,
za 11 do 30 oseb = 120 evrov brez DDV.

UPRAVIČENCI
• Upravičenec oz. prijavitelj je vsak poslovni subjekt, ki ima na dan oddaje prijave projekta na ta javni
poziv sedež v Republiki Sloveniji in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje.
• Prijavitelj je fizična ali pravna oseba: samostojni podjetnik, gospodarska družba, zavod, javnI
gospodarskI zavod, lokalna turistična organizacija, in druge organizacije, ki delujejo na področju
turistično-informativne dejavnosti in/ali opravljajo gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih
potovanj
• Ima registrirano glavno ali drugo dejavnost po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij,
organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin, to so:
79.110 Dejavnost potovalnih agencij in/ali 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in/ali 79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
• Prijavitelj, ki opravlja dejavnost organizatorja turističnih potovanj mora ob prijavi dokazati vsaj
3 poslovne reference s katerimi utemeljuje opravljanje te dejavnosti v letu 2019, v trajanju vsaj 6
mesecev. Poleg tega je moral ta prijavitelj v letu 2019 ustvariti vsaj 20.000 evrov čistih prihodkov
od prodaje.

POSEBNI POGOJI JAVNEGA POZIVA:
• Prijavitelj mora v prijavi na ta javni poziv prijaviti načrtovane projekte turističnega
vodenja (tipske programe vodenja) v Sloveniji z obvezno vključenim
licenciranim turističnim vodnikom ali več vodnikov.
• So vpisani v javno objavljen Register turističnih vodnikov v Republiki
Sloveniji: http://vodniki.registri.si/ ali so vpisani v javno objavljen register
turističnih vodnikov turističnega območja.

DRUGI POSEBNI POGOJI
• Število dni vodenj v letu 2019:
- licencirani turistični vodnik s pridobljeno državno licenco opravljenih vsaj 80 dni
vodenj v letu 2019 (ne glede na državo izvedbe vodenja),
- da ima licencirani turistični vodnik turističnega območja s pridobljeno licenco za
vodenje po turističnem območju oz. lokalno vodenje opravljenih vsaj 10 dni vodenj
v letu 2019.
• Posamični turistični vodnik (turističnega območja) je upravičen in lahko aktivno
sodeluje pri do največ 50 turističnih vodenjih po Sloveniji oz. na turističnem
območju v Sloveniji, za katerega ima turistični vodnik turističnega območja
pridobljeno licenco in ki jih preko tega javnega poziva naroči STO, ne glede na
način sodelovanja.

DRUGI POSEBNI POGOJI
• V primeru, da organizator turističnih potovanj za naročena turistična vodenja ni
izvajal le-teh z licenciranim vodnikom skladno s tem javnim pozivom, bo izdani
račun s strani STO zavrnjen.
• Prijavitelj lahko odda le eno vlogo na ta javni poziv. V primeru, da prva
oddana vloga ni odobrena, zaradi neizpolnjevanja pogojev, lahko prijavitelj vlogo
ponovno odda, v kolikor izpolnjuje pogoje tega javnega poziva.
• Prijavitelj mora imeti na dan oddaje prijave poravnane zapadle obveznosti do
STO.

OBVEZNO BRANDIRANJE
• na programu turističnega vodenja, ki ga bo predstavil turistični vodnik
(turističnega območja) gostom, mora biti na vidnem mestu izpisano in
izgovorjeno (v času turističnega vodenja), da je turistično vodenje omogočila
Slovenska turistična organizacija.
• obešanka (ovratni trak), zelene barve z izpisom I feel Slovenia, na katero pripne
turistični vodnik (turističnega območja) svojo vodniško izkaznico in ki jo mora na
vidnem mestu nositi v času vodenega ogleda,
• majico s kratkimi rokavi zelene barve »I feel Slovenia«;
• TV mora ob 1. računu, priložiti tudi fotografijo z zahtevanim brandiranjem,
Oba promocijska izdelka zagotovi STO prijavitelju ob oddaji naročila in jih ta prejme
na naslov, ki ga je podal v prijavi.

POMEMBNO: USPOSABLJANJE WEBINAR- 8.9.2020 OB 12. URI

PREDSTAVITEV TOP 5 DOŽIVETIJ VODILNIH DESTINACIJ.

OBVEZNO:
• Izvajanje promocijske in informativne aktivnosti o turističnih produktih
Slovenije ali dejavnosti turističnega vodenja- OBVEZNO VSAJ 1 !
• www.slovenia.info, in navedbo ključnikov #ifeelsLOVEnia in/ali
#mojaSlovenija

NAČINI PROMOCIJE
• PREKO LASTNIH KOMUNIKACIJSKIH
KANALOV: lastna spletna stran, lastni kanali na
družbenih omrežjih (Facebook, Instagram,
YouTube, Linkedin…), promocijski letaki, ipd.
• DRUGI MEDIJI: objava v brezplačnih občinskih
glasilih, oglasne deske, TICi-letaki, drugi mediji
• vsaj 1 objava obvezna, ne glede na medij- viden
mora biti naziv prijavitelja/ponudba! (poročilo)
• DODATNE OBJAVE na družbenih omrežjih–
MERILO ! → DODATNE TOČKE - glej primer →

www.slovenia.info

#ifeelsLOVEnia #mojaSlovenija

@FeelSlovenia

PRIMER: 2.500 € naročilnica:
1. Sukcesivni račun: 400€,
2. Sukcesivni račun: 600€,
3. Sukcesivni račun: 800€,
4. Sukcesivni račun: 300€
FINANČNI OBSEG PODPRTIH AKTIVNOSTI:
• Za TV s samostojno dejavnostjo: od 500 € do
2.500 € z DDV
• Za TV preko organizatorjev turističnih potovanj: od
1.000 € do 5.000 € z DDV
• Maks. obseg: 50 TV (ne glede na vrsto prijave)

= 2.100 € izdanih računov

MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV
1. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA (doživetje) = 35 točk
2. VKLJUČITEV INOVATIVNEGA PRODUKTA ALI 5 * DOŽIVETJE =
25 ali 15 točk
3. VKLJUČITEV PRIMARNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV
SLOVENIJE = 20 točk
4 IZVEDBA PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PROJEKTA PREKO
DRUŽBENIH OMREŽIJ = 20 ali 5 točk
Minimalni prag za uspešno prijavo = 60 točk.
MERILA SE PRESOJAJO NA PODLAGI IZPOLNJENEGA OBRAZCA ŠT. 3

ODDAJA PRIJAVE:
• osebno v času uradnih ur STO ali priporočeno po pošti na naslov
Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom
»NE ODPIRAJ- PRIJAVA – TURISTIČNI VODNIK«, od dneva objave
dalje do 1.12.2020, oz. do porabe sredstev.
• Prijav v e-obliki ne sprejemamo.
• Prijave morajo biti poslane vsaj 6 delovnih dni pred začetkom aktivnosti

SUKCESIVNA IZDAJA RAČUNOV
• TUR. VODENJE MORA BITI ZAKLJUČENO NAJPOZNEJE DO 10.12.2020;
• Prijavitelj si izbere 15- dnevne cikle obračuna storitev. Po preteku tega
obdobja, ima čas 8 dni, da odda poročilo in račun v kolikor je oddal prijavo kot
TV, ki opravlja samostojno dejavnost in opravlja storitve neposredno do
končnih kupcev;
• V primeru, da je prijavitelj organizator turističnih potovanj, se vršijo obračuni
enako v 15- dnevnih izbranih ciklih, vendar ker za opravljeno storitev
najemajo TV, imajo čas za oddajo poročila in računa do 15 dni;
• POMEMBNO: za poročanje je predviden obvezen obrazec v Prilogi 1 poziva.
• Organizator turističnih potovanj mora k poročilu in lastnemu računu priložiti
tudi račun in potrdilo o plačilu do turističnega vodnika.
• Končno poročilo se oddaja ob zadnjem izdanem sukcesivnem računu, ne
glede na datum izdaje. ROK za oddajo končnega poročila je najkasneje do
17.12.2020, do 24:00 ure.

NADZOR NAD PROJEKTOM:
-

PREVERJANJE NA TERENU

-

V PRIMERU ZLORABE ALI NAVAJANJA NERESNIČNIH
PODATKOV, JE PRIJAVITELJ UVRŠČEN NA LISTO IZVAJALCEV Z
NEGATIVNO REFERENCO- KAR POMENI, DA SE NE BO MOGEL
PRIJAVITI NA JAVNE POZIVE STO ŠE DVE LETI.

FORMALNO POPOLNA PRIJAVA
Formalno popolna prijava na ta javni poziv mora biti obvezno
oddana na izpolnjenih, podpisanih in žigosanih Obrazcih:
• Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
• Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja
• Obrazec št. 3: Podatki o projektu
• Obrazec št. 4: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

OBRAZEC 1:
Če niste davčni zavezanec, dopišite k davčni številki

OBRAZEC 1:

OBRAZEC 1:

VELJA KOT IZJAVA, PREDMET PREVERJANJA

VELJA KOT IZJAVA, PREDMET PREVERJANJA
V kolikor ob oddaji prijave organizator turističnih potovanje še ne ve kdo bo izvedel turistično
vodenje, se vpiše v prvo vrstico podobrazca D): sporočimo naknadno. V tem primeru pusti
neizpolnjena polja tudi v podobrazcu E) drugi podatki: konfekcijska št. majice.

OBRAZEC 1:

• V kolikor ob oddaji prijave organizator turističnih potovanje še ne ve kdo bo izvedel
turistično vodenje, mora pravočasno obvestiti STO, po e-pošti: razpisi@slovenia.info, z
vsemi podatki iz podobrazca D) in E) drugi podatki.
• V kolikor boste v projektu prijavili več vodnikov vpišite poleg konfekcijske številke majice
število, npr.: □ S _2__ .

OBRAZEC 3:

OBRAZEC 3:

ODDAJA POROČILA:
• Oddati osebno ali po pošti, z obveznim
pripisom: »RAČUN- TURISTIČNI VODNIKI«,
• Obvezen Obrazec Poročilo o izvedenih
aktivnostih,
• Dokazila o izvedenih promocijskih aktivnostih,
skladno s prijavo prijavitelja;
• POSEBNOST: račun in potrdilo o plačilu TV
oz. v primeru, da je redno zaposlen pri
organizatorju turističnih potovanj, pa potrdilo
oz. izjavo, da izvaja turistično vodenje v okviru
pogodbe o zaposlitvi.

H VA L A Z A P O Z O R N O S T

VA Š A V P R A Š A N J A

