
JAVNI POZIV ZA ODDAJO PONUDB ZA DELOVANJE IN VODENJE INFORMACIJSKE TOČKE 

KOSTANJEVICA 2023  

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina  (v nadaljevanju naročnik) objavlja javni poziv za 

oddajo ponudb za delovanje in vodenje informacijske točke Kostanjevica (v nadaljevanju Informacijska 

točka) pri čemer je potrebno pri oddaji ponudbe upoštevati naslednje:   

- na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti 

na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo št. 8 - Nova Gorica, 20. avgust 1985), je 

Kostanjevica, Frančiškanski samostan s knjižnico, grobnico Burbonov in žc. Gospodovega 

oznanjenja Mariji razglašen kot umetnostni in arhitekturni spomenik ter območje;  

- je Frančiškanski samostan Kostanjevica (v nadaljevanju Samostan) 23. 04. 2009 ustanovil 

Zavod kulturnozgodovinske dediščine samostana na Kostanjevici, Nova Gorica, skrajšano ime 

Zavod samostana na Kostanjevici (v nadaljevanju Zavod) z namenom varovanja in javnega 

predstavljanja kulturne dediščine ter turistične dejavnosti.  Zavod je neprofitna pravna oseba 

in deluje v prostorih Samostana; 

- kulturna dediščina Samostana, ki predstavlja turistično ponudbo, obsega: cerkev Gospodovega 

oznanjenja Mariji, grobnico francoske kraljeve družine Burbonov, Škrabčevo knjižnico, 

sakralno kulturnozgodovinsko dediščino celotnega samostana (starejše umetniške slike in 

novo zbirko umetniških del Klavdija Tutte) in zbirko vrtnic burbonk.   

Ker zahtevan obseg turistične ponudbe in število obiskovalcev presega možnosti naročnika za 

samostojno vodenje in koordinacijo turistične ponudbe ter opravljanje turistične dejavnosti v 

Informacijski točki, naročnik objavlja ta javni poziv za oddajo ponudb za delovanje in vodenje 

informacijske točke Kostanjevica.  

Izvajalec bo odgovoren za:  

- Organizacijo, vodenje in koordinacijo turistične ponudbe (delovanje Informacijske točke 

Kostanjevica):  

• sprejem, vodenje in predstavitev kulturne dediščine turistom, individualnim obiskovalcem ter 

skupinam  in delegacijam, ki jih pošlje naročnik ali Mestna občina Nova Gorica, 

• posredovanje informacij obiskovalcem v zvezi s celotno turistično ponudbo Frančiškanskega 

samostana Kostanjevica in celotnega turističnega območja na katerem deluje naročnik. 

- Razvojno delo za posodobitev in razširitev turistične ponudbe: 

• skrbništvo knjižnice in dediščine p. Stanislava Škrabca,  

• razvijanje in vzdrževanje spletnega informacijskega sistema, 

• sodelovanje s Samostanom pri obnovitvenih in vzdrževalnih delih kulturnega spomenika. 

- Pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev in dogodkov, ki so namenjeni širši javnosti in  

turističnim obiskovalcem (v organizaciji Samostana in zunanjih izvajalcev). 

- Druge naloge, ki so potrebne, da se turistična ponudba ohranja ter izvaja nemoteno in  

neprekinjeno. 

 

 

 

 

 



POGOJI ZA PRIJAVO:  

Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki 

- so registrirani za izvajanje kulturne, turistične in druge dejavnosti in imajo sedež oziroma stalno 

prebivališče v Občini Nova Gorica, kar dokazujejo s kopijo veljavnega temeljnega akta;  

- predložijo dokazilo o vpisu v poslovni register, oziroma akt o ustanovitvi (za gospodarske družbe) ali  

priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike) 

- imajo na dan oddaje ponudbe vsaj enega zaposlenega oziroma so samozaposleni 

- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in imajo poravnane vse davčne obveznosti do 1. 12. 2022, za 

kar predložijo ustrezno dokazilo. 

 

ODDAJA PONUDBE 

Rok za oddajo ponudbe je 15. 12. 2022. Vlogo z opisom dejavnosti in dosedanjih izkušenj ter ostala 

dokazila je možno oddati:  

-           po elektronski pošti na TIC Nova Gorica nova-gorica@vipavskadolina.si ali  

-           prijavo dostavite osebno v prostore Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska  

dolina na naslovu Kidričeva ulica 11, 5000 Nova Gorica.  

 

Ponudbo za celoletno opravljanje dejavnosti obvezno ovrednotite in navedite, ali ste davčni zavezanec.  

Naročnik si pridržuje pravico, da izbere najcenejšega ponudnika oziroma da v primeru, če oceni, da 

nihče od prijavljenih ne ustreza, ne izbere nikogar.  

  

INFORMACIJE  

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na TIC Nova Gorica, Kidričeva 11, 5000 Nova Gorica,  

t: 05 330 46 00, nova-gorica@vipavskadolina.si 

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena letna pogodba v kateri bosta stranki bolj natančno opredelili 

pravice in obveznosti.  

 

 


