
POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV ZNAKA 

KOLESARSKEGA HOTELA

OZ. DRUGEGA NASTANITVENEGA OBRATA

ZDRUŽENJE ZA POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE, Gospodarsko interesno združenje (krajše Pohodništvo in kolesarjenje giz)

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

PREDMET POZIVA

NAMEN KOLESARSKIH TRŽENJSKIH STANDARDOV   

Namen uvajanja kolesarskih trženjskih standardov je:

* večja prepoznavnost kolesarskih produktov in storitev,

* pospeševanje rasti kakovosti turistične in spremljevalne ponudbe za kolesarje,

* diferenciranje ponudbe od konkurence,

* boljša prodaja storitev, povezanih s kolesarjenjem, in posledično boljša izkoriščenost potencialov.

* boljša prodaja storitev, povezanih s kolesarjenjem in posledično boljša izkoriščenost potencialov.

POGOJI ZA PRIJAVO

VAROVANJE PODATKOV

IN

Pohodništvo in kolesarjenje giz poziva hotele in druge nastanitvene obrate k oddaji prijav za ocenjevanje hotelov in drugih nastanitvenih 

obratov po kriterijih kolesarskih trženjskih standardov za pridobitev oz. podaljšanje oz. prehod na višjo stopnjo znaka kolesarskega 

hotela oz. drugega nastanitvenega obrata.

Hoteli in drugi nastanitveni obrati, ki bodo izpolnjevali kriterije KTS na določeni stopnji, pridobijo znak kolesarskega hotela oziroma drugega 

nastanitvenega obrata ustrezne stopnje. Dosežena stopnja glede na kriterij KTS ni povezana s kategorizacijo nastanitvenega obrata. Dosežena stopnja 

KTS pomeni stopnjo specializacije obrata za produkt kolesarjenje, pri čemer npr. peta stopnja KTS pomeni, da je kolesarjenje najpomebnejši produkt 

obrata in zato je tudi večina gostov obrata . Po preteku 3 let se mora nastanitev vključiti v Pohodništvo&kolesarjenje giz.

Za prijavo k pridobitvi znaka je potrebno plačati 300 EUR (z DDV) za nastanitve do 30 postelj, 400 do 70 

postelj in 500 nad 70 posteljami.v roku 30 dni po izstavitvi računa s strani Pohodništvo in kolesarjenje giz. 

Strošek prijave zajema del stroška priprave poziva, ocenjevanje na terenu, aluminijasto tablico in navedbo 

obrata na spletnem portalu www.slovenia.info. in www.hiking-biking-slovenia.com oz. slovenia-outdoor.com

Pohodništvo in kolesarjenje giz jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi tega poziva, uporabljeni zgolj 

za potrebe tega poziva ter ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam. 

Pohodništvo in kolesarjenje giz vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij 

javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z 

navedenim zakonom.  

Predmet poziva je povabilo k oddaji prijav za pridobitev znaka kolesarskega hotela oz. drugega nastanitvenega obrata v 

skladu s 5-stopenjsko lestvico kolesarskih trženjskih standardov (KTS).

Z drugimi nastanitvenenimi obrati v tem pozivu razumemo penzione, apartmaje (apartmajsko naselje z najmanj 1 

apartmajem) in hiše sobodajalcev (z najmanj 2 sobama oz.stanovanjema). Apartmaji lahko dosežejo največ 4. stopnjo KTS.

Na poziv za ocenjevanje se lahko prijavi vsak hotel oz. drug nastanitveni obrat s sedežem v Republiki 

Sloveniji, ki je ustrezno registriran pri pristojnem organu in izpolnjuje vsaj osnovne kriterije (1.stopnja) KTS. 

3. navedbo kolesarskih poti v okolici in 

PLAČILO

ODDAJA PRIJAVE  - POZIV JE ODPRT CELO LETO

Prijave za prvi pregled, pošljite vključno s prilogami, NAJKASNEJE DO  30.3.2019

Pohodništvo in kolesarjenje giz bo prijavitelja v roku 30 dni od prejema prijave pisno (po e-pošti) obvestila o datumu 

2. v ELEKTRONSKI OBLIKI (priloge posredujte v elektronski obliki le, v kolikor je to tehnično izvedljivo) na e-naslov info@hiking.si. 

4. vsa morebitna druga gradiva, povezana s kolesarjenjem, ki jih pripravljate za svoje goste. 

ODDAJA PRIJAVE

S pridobitvijo znaka kolesarskega hotela oz. drugega nastanitvenega obrata prejemniki soglašajo, da jih 

Pohodništvo in kolesarjenje giz navaja kot prejemnike navedenega znaka v svojih trženjskih aktivnostih.

NAVODILA ZA PRIJAVO
Za prijavo morate izpolniti zavihek "PODATKI " in zavihek "SAMOOCENITEV". Zavihek "SAMOOCENITEV" izpolnite tako, da s 

križcem označite, ali vaš obrat in vaše storitve, povezane s kolesarjenjem, izpolnjujejo zahteve oz. kriterije, navedene v 

zavihku "KOLESARSKI TRŽENJSKI STANDARDI", ali ne.

1. (predstavitveni) prospekt obrata ali fotografijo obrata,

2. točen položaj obrata, označen na zemljevidu,

Prijave, vključno s prilogami, pošljite NAJKASNEJE DO 10. 3. 2014:

1. v PISNI OBLIKI na naslov Pohodništvo in kolesarjenje giz, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s PRIPISOM: "Kolesarski standardi"

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge: 



POTEK OCENJEVANJA

ČASOVNI POTEK OCENJEVANJA IN PODELITVE ZNAKA

Obvestilo o ocenjevanju: 30 dni od prejema prijave (v kolikor je ta popolna).

Obvestilo o doseženi stopnji: 30 dni po zaključku ocenjevanja.

ODOBRENE PRIJAVE

PODELITEV ZNAKA

Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 1. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima eno kolo

označeno s špicami.

Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 2. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima dve kolesi 

označeni s špicami.

Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 3. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima tri kolesa 

označena s špicami.

Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 4. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima štiri kolesa 

označena s špicami.

Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 5. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima pet koles

označenih s špicami.

KRŠITEV KTS

Ponudnik je dolžan spoštovati kolesarske trženjske standarde v celoti, v nasprotnem primeru je o odstopu dolžan

obvestiti Pohodništvo in kolesarjenje giz.

Veljavnost poziva je celo leto 2019. oz. do preklica s strani PK giz.

POMOČ

16.jan.18 Pohodništvo in kolesarjenje giz

Dimičeva 13

1000 Ljubljana

Tel: 041 64 65 66

Obrati, ki so pridobili znak kolesarskega hotela oz. nastanitvenega obrata, bodo vodeni v registru kolesarskih hotelov STO/GIZ 

in objavljeni na spletnih straneh STO in GIZ.

Za prijavo k pridobitvi znaka je potrebno plačati 300 EUR (z DDV) za nastanitve do 30 postelj, 400 do 70 

postelj in 500 nad 70 posteljami.v roku 30 dni po izstavitvi računa s strani Pohodništvo in kolesarjenje giz. 

Strošek prijave zajema del stroška priprave poziva, ocenjevanje na terenu, aluminijasto tablico in navedbo 

obrata na spletnem portalu www.slovenia.info. in www.hiking-biking-slovenia.com oz. slovenia-outdoor.com

Po zaključku ocenjevanja Pohodništvo in kolesarjenje giz pisno obvesti prijavitelja o doseženi stopnji KTS s priznanjem o 

podelitvi znaka. Uradni datum podelitve znaka se izkaže v okviru priznanja o podelitvi znaka obratu s strani Pohodništvo in 

Ugotovitve komisije so dokončne.

V primeru kršitve doseganja kriterijev v skladu z dodeljeno stopnjo KTS mora nastanitveni obrat odstraniti znak s stavbe, 

obrat se črta iz registra kolesarskih nastanitvenih obratov STO/GIZ in umakne s spletnih strani STO/GIZ.. Nastanitev se mora 

Ocenjevanje poteka po naslednjem vrstnem redu:

(1) V roku 30 dni od prejema prijave (v kolikor je ta popolna) Pohodništvo in kolesarjenje giz prijavitelja obvesti o datumu 

ocenjevanja.

(2) Na podlagi ogleda obrata se ugotovi izpolnjevanje kriterijev KTS po posameznih elementih z ocenjevalnega lista (zavihek 

"KOLESARSKI TRŽENJSKI STANDARDI").

(3) Oceni se dosežena stopnja doseganja KTS v skladu z ocenjevalnim listom oziroma se ugotovi prisotnost posameznih 

elementov KTS.

(4) Negativno oceno katerekoli izmed postavk s seznama kriterijev KTS mora komisija na željo prijavitelja dodatno obrazložiti.

(5) Vsak objekt ocenjujejo člani ocenjevalne komisije, ki jo imenuje direktor Pohodništvo in kolesarjenje giz. Komisija kot 

celota poda o doseženi stopnji enotno oceno.

Najkasneje 30 dni po zaključku ocenjevanja bo Pohodništvo in kolesarjenje giz prijavitelje obvestila o doseženi stopnji znaka.

V roku 30 dni po preteku veljavnosti znaka mora nastanitveni obrat svoj znak obnoviti, tj. na Pohodništvo in kolesarjenje giz 

oddati novo prijavo za ocenjevanje. Šteje se, da je prijava oddana pravočasno, če v roku 30 dni po poteku veljavnosti znaka 

prispe na naslov Pohodništvo in kolesarjenje giz, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana in preko e-pošte na naslov info@hiking.si. 

Morebitna vprašanja glede izpolnjevanja prijave posredujte na info@hiking.si ali nas pokličite na telefon 041 64 65 66.

Znak kolesarskega hotela oz. nastanitvenega obrata velja 3 leta od uradnega datuma podelitve znaka, razen 

če kandidat v vmesnem obdobju pridobi nov znak z višjo stopnjo doseganja KTS. Uradni datum podelitve 

znaka se izkaže s priznanjem o podelitvi znaka obratu s strani Pohodništvo in kolesarjenje giz. 

Stroške izdelave označevalne table z znakom in postavitev na objekt krije Pohodništvo in kolesarjenje giz. Znak 

V primeru, da nastanitveni obrat po preteku veljavnosti znaka le-tega ne podaljša oz. je v postopku ocenjevanja ugotovljeno, 

da obrat ne izpolnjuje minimalnih kriterijev KTS, obratu veljavnost znaka poteče oz. se ne včlani v PK giz  in mora znak v roku 

8 dni od prejema odločitve Slovenske turistične organizacije (tj. obvestila o prenehanju veljavnosti znaka oz. obvestila o 

neizpolnitvi kriterijev) znak odstraniti.

Obrati, ki jim je potekla veljavnost znaka se ob prijavi za podaljšanje znaka včlanijo v POhodništvo&kolesarjenje giz oz. se jim 

specializacija ne podaljša.

Znak kolesarskega hotela oz. drugega nastanitvenega obrata mora biti nameščen na objekt (na vidno mesto ob vhodu) 

V primerih, da se nastanitev včlani v Pohodništvo in kolesarjene giz se strošek v obeh primerih prepolovi.


