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III.2 Obrazec: IZJAVA PRIJAVITELJA 
 

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

 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik, 

 
 

NAZIV PRIJAVITELJA  
 
 

izjavljam, da: 

 
• se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem pozivu STO namenjen poslovnim 

subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji; 
• vse priloge, ki so priložene vlogi, ustrezajo izvirnikom; 
• so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu  stanju; 
• se prijavljam na projekt kot fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike 

Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost je neposredno povezana s 
predmetom javnega poziva); 

• imam registrirano glavno ali drugo dejavnost po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, 
organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti, oz. 79.110 Dejavnost potovalnih 
agencij in/ali 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in/ali 79.900 Rezervacije in druge s 
potovanji povezane dejavnosti; 

• se zavežem, da za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet tega javnega 
poziva, ni in ne bom pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev države, občine ali Evropske 
Unije), skladno s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev; 

• bom v prijavi na ta javni poziv prijavil načrtovane projekte turističnega vodenja v Sloveniji z obvezno 
vključenim licenciranim turističnim vodnikom ali več vodnikov, ki so pri Turistično gostinski zbornici 
Slovenije opravili državni izpit in preizkus znanja v skladu s 35. členom Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma-1 (Uradni list RS štev. 13/2018) in so vpisani v javno objavljen Register turističnih vodnikov v 
Republiki Sloveniji: http://vodniki.registri.si/ ali turističnega vodnika turističnega območja ali več 
vodnikov, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih predpišejo občine z Odlokom na tem območju skladno z 39. 
in 40. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma-1 (Uradni list RS štev. 13/2018) in so vpisani v 
javno objavljen register turističnih vodnikov turističnega območja; 

• v primeru, da opravljam dejavnost organizatorja turističnih potovanj, bom z ustreznimi dokazili 
dokazal poslovne reference z opravljanjem te dejavnosti v letu 2019 ali 2020 ali 2021 in da sem 
ustvaril v letu 2019 ali 2020 ali 2021 vsaj 20.000 evrov čistih prihodkov od prodaje, za kar lahko za z 
moje strani izbrano leto prilagam tudi ustrezno prilogo (izpis iz AJPES) oz. sam prilogam ustrezna 
dokazila; 

• v kolikor je prijava oddana na način, da je prijavitelj turistični vodnik (turističnega območja), ki 
samostojno opravlja dejavnost, sem kot posamezni licencirani turistični vodnik (turističnega območja), 
ki sodeluje v prijavi kot samostojni poslovni subjekt v letu 2019 ali 2020 ali 2021 izvedel v 

http://vodniki.registri.si/
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prijavnem obrazcu navedeno število dni vodenja z državno licenco ali kot turistični vodnik turističnega 
območja na območju na katerem imam pridobljeno veljavno licenco, kar lahko STO preveri v javno 
dostopnem registru;  

• v kolikor je prijava oddana na način, da je prijavitelj organizator turističnih potovanj, se zavezujem, da 
bom podatke o izbranem licenciranem turističnem vodniku (turističnega območja) priložil k tej prijavi 
oz. v kolikor v času oddaje projekta še nimam na voljo zahtevanih podatkov o konkretnem turističnem 
vodniku (turističnega območja), bom te podatke posredoval na STO z elektronsko oddajo Obrazca št. 
5 nemudoma z vsemi potrebnimi podatki, ko bodo le-ti na voljo, vendar pred izvedenim turističnim 
vodenjem; 

• strinjam se, da v primeru, da kot prijavitelj za naročena turistična vodenja s strani STO nisem izvajal le- 
teh z licenciranim vodnikom skladno s tem javnim pozivom, bo izdani račun s strani STO zavrnjen; 

• zavezujem se, da bom kot prijavitelj zagotovil v uvodnem delu programa turističnega vodenja osnovno 
predstavitev TOP 5 znamenitosti vodilne destinacije znotraj katere se nahaja turistično območje, za 
katerega se izvaja turistično vodenje. V primeru, da gre za turistično vodenje, ki združuje več območij, 
ki spadajo v različne vodilne destinacije pa tudi TOP 5 znamenitosti teh po navodilu STO; 

• zavezujem se, da bom kot prijavitelj zagotovil, da se bo v obdobju naročenega turističnega vodenja 
izvajala obvezna promocija blagovne znamke »I feel Slovenia« z brandirano obešanko »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 in, glede na vremenske razmere, z majico s kratkimi rokavi 
»I feel Slovenia« (ustrezno oblečeno glede na prostor in letni čas izvedbe turističnega vodenja) ter, da 
bom posredoval ustrezno fotografijo kot dokazilo o izvedeni aktivnosti; 

• zavezujem se, da bom kot prijavitelj zagotovil izvedbo promocijskih in informativnih aktivnosti o 
turističnih produktih Slovenije ali dejavnosti turističnega vodenja, ki jih bom izvajal v okviru 
prijavljenega projekta ter na način, da bo pri vseh načinih distribucije promocijskih sporočil (kjer je to 
možno) preko lastnih promocijskih oz. komunikacijskih kanalov (npr. spletna stran, družbena omrežja, 
katalogi ipd.), diseminiral informacijo o projektu turističnega vodenja, obvezno vključil aktivno spletno 
povezavo na uradni nacionalni turistično-informacijski portal www.slovenia.info, in navedbo ključnikov 
#ifeelsLOVEnia in/ali #mojaSlovenija (zaželeno je oba ključnika) in tako kot sem navedel v prijavi. Na 
programu turističnega vodenja, ki ga bom kot prijavitelj predstavil gostom, pa bo na vidnem mestu 
izpisano in izgovorjeno (v času turističnega vodenja), da je turistično vodenje omogočila Slovenska 
turistična organizacija; 

• na dan oddaje prijave nimam neporavnanih zapadlih obveznosti do STO; 
• prijava na ta javni poziv je skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega poziva; 
• seznanjen sem z vsebino vseh pravnih podlag, ki so navedene kot podlage javnega poziva in bomo 

redno spremljali in spoštovali tudi njihove morebitne spremembe. 
 

Kraj, datum: Žig: Ime in priimek zakonitega 
zastopnika: 

   
  Podpis: 
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