
 JAVNI POZIV ZA ODDAJO PONUDB ZA AKTIVNOSTI NA PODROČJU UPRAVLJANJA IN SVETOVANJA 

TRŽNE ZNAMKE 

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

poziv za oddajo ponudb za izvajanje aktivnosti na področju upravljanja in svetovanja glede tržne 

znamke, ki jo uporablja Zavod (v nadaljevanju znamka).  

Poleg upravljanja in svetovanja glede tržne znamke bo moral ponudnik dodatno zagotavljati še 

naslednje:   

- Ponudnik je dolžan v okviru ponudbe zagotavljati upravljanje spletnega portala, oblikovati 

njegovo uredniško politiko in novosti (predviden obseg najmanj 8 ur mesečno) 

- Pripravo mesečnih besedil po naročilu Zavoda glede teme (predviden obseg najmanj 8 ur 

mesečno) 

- Zasnova in usmerjanje razvoja spletnega portala (najmanj 2 novosti letno) (predviden obseg 

najmanj 12 ur mesečno) 

- Strokovno svetovanje pri trženju in razvoju turistične znamke Vipavska dolina (predviden 

obseg najmanj 16 ur mesečno) 

- Izobraževanje in mentorstvo turističnih informatorjev, priprava gradiv, prezentacij, 

organiziranje najmanj dveh delovnih srečanj na mesec, vodenje sestankov teama (najmanj 4 

ure mesečno) . 

Ker zahteve in obseg v zvezi z znamko presegajo zmožnosti naročnika za samostojno izvajanje 

aktivnosti, naročnik objavlja ta javni poziv za oddajo ponudb izvajanje aktivnosti na področju 

upravljanja in svetovanja glede tržne znamke, ki jo uporablja Zavod.  

POGOJI ZA PRIJAVO:  

Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki 

- 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 

- imajo izkušnje na področju zahtev, ki jih je postavil naročnik, kar izkazujejo z navajanji ustreznih 

referenc, že oblikovanih besedil, vsebin portalov in podobno 

 

ODDAJA PONUDBE 

Rok za oddajo ponudbe je 27. 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 sicer glede na vrednost ure ter 

opredelite obseg ur mesečno po posamezni postavki. V ponudbi 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 

dogovorjene pravice in obveznosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


