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Priloga 1: POROČILO O IZVEDENIH STORITVAH 
 
 
 

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

 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik, 

izjavljam, da so podatki z vsemi prilogami resnični in ustrezajo dejanskemu stanju, podatki o izvedenih 
storitvah se ujemajo s podatki v moji prijavi in so skladni s pogoji, z namenom ter cilji tega javnega razpisa. 
Seznanjen sem z vsemi pogoji javnega poziva in se zavedam, da bo STO v primeru nespoštovanja teh pogojev 
ravnal kot navedeno v točki I. 10 ZAHTEVE GLEDE NADZORA IZVEDBEAKTIVNOSTI. 

 
 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA POROČILA 

 
 

OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU IN TURISTIČNEM VODNIKU (TURISTIČNEGA OBMOČJA): 
 

NAZIV PRIJAVITELJA  

NASLOV PRIJAVITELJA  

ŠTEVILKA NAROČILNICE STO  

IME IN PRIIMEK TURISTIČNEGA 
VODNIKA 
V kolikor je isti kot prijavitelj podatka ni potrebno vpisati, 
navedete poševnico » / «. 

 

Vrsta in številka licence turističnega 
vodnika 

 

Naziv izdajatelja licence in veljavnost z 
dne (navedite datum) 

 

Število dni vodenj v letu in navedba leta  

Naziv turističnega območja 
V kolikor ima vodnik licenco za vodenje po turističnem 

območju oz. lokalno vodenje, drugače podatka ni potrebno 

vpisati 

 

Opombe:  

NAVODILO: Podatke o licencah in številu dni vodenjaturističnega vodnika izpolnjujete le, ko prvič poročate o izvedenih aktivnostih, 
ki jih je izvedel ta turistični vodnik (turističnega območja) in v kolikor jih niste navedli ob prijavi, sicer pa navedite samo ime in 
priimek turističnega vodnika in v ostala okenca zapišete poševnico » / «. 
V kolikor je izvajalo aktivnosti več turističnih vodnikov, ponovno natisnite prvo stran Obrazca: Priloga 1: POROČILO O IZVEDENIH 
STORITVAH in jo ustrezno izpolnite. 
V kolikor je ima prijavitelj več licenc, podatke za ostale licence navede pod opombami (Vrsta in številka licence, naziv izdajatelja 
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licence in veljavnost z dne, število dni vodenj v letu in navedba leta ter po potrebi naziv turističnega območja) 
 
 

UUObvezna dokazila ob oddaji  le 1. poročila: 
 

1. fotografija turističnega vodnika z brandiranimi elementi, skladno s 6. podtočko, točke I. 5. 2 
Posebni pogoji za kandidiranje, ki ste ga navedli v poglavju OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU IN 
TURISTIČNEM VODNIKU (TURISTIČNEGA OBMOČJA) v prvem delu 1. obdobnega poročila o 
izvedenih aktivnostih (pošljete le prvič!) 

 

UUObvezna dokazila o objavah na družbenem omrežju ob oddaji  vsakokratnega poročila oz. skladno s prijavo 
(Merilo 4): 

 
1. dokazilo o izvedbi promocijskih ali informativnih aktivnosti o turističnih produktih Slovenije ali 

dejavnosti turističnega vodenja, ki ste jo izvajali v okviru prijavljenega projekta, skladno s 6. 
podtočko, točke I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje. 

 
 

UUKraj, datum: UUIme in priimek zakonitega UUUzastopnika: 
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