
 

 

POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV ZNAKA 

POHODNIŠKE NASTANITVE 

 

 

 

AKTIVNA SLOVENIJA giz/SLOVENIA OUTDOOR 

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

Aktivna Slovenija giz po pooblastilu STO, poziva hotele in druge nastanitvene obrate k oddaji prijav za ocenjevanje 

hotelov in drugih nastanitvenih obratov po kriterijih pohodniških trženjskih standardov pohodniške nastanitve  za 

pridobitev oz. podaljšanje, prehod na višjo stopnjo znaka oz. prehod na nov sistem specializacije, ki začne veljati z 

letom 2022  

PREDMET POZIVA 

Predmet poziva je povabilo k oddaji prijav za pridobitev znaka pohodniškega hotela oz. drugega nastanitvenega 

obrata v skladu  z NOVO 3-stopenjsko lestvico pohodniških trženjskih standardov (KTS). 

Hoteli in drugi nastanitveni obrati, ki izpolnjujejo kriterije PTS na določeni stopnji, so pridobili znak pohodniškega 

hotela oziroma drugega nastanitvenega obrata ustrezne stopnje. S prijavo na poziv je mogoče veljavnost znaka 

podaljšati v skladu s Poslovnikom o specializaciji nastanitvenih obratov Aktivne Slovenije giz. 

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

apartmajem) in hiše sobodajalcev (z najmanj 2 sobama oz. stanovanjema). 

NAMEN POHODNIŠKIH TRŽENJSKIH STANDARDOV    

Namen uvajanja pohodniških trženjskih standardov je: 

* večja prepoznavnost pohodniških produktov in storitev, 

* pospeševanje rasti kakovosti turistične in spremljevalne ponudbe za pohodnike, 

* diferenciranje ponudbe od konkurence, 

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

POGOJI ZA PRIJAVO 

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) PTS. 

VAROVANJE PODATKOV 

Aktivna Slovenija 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. 

Aktivna Slovenija 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.   

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

Slovenija 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 pohodništvom, izpolnjujejo zahteve oz. kriterije, 

navedene v zavihku "POHODNIŠKI TRŽENJSKI STANDARDI", ali ne.  

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge: 

1. (predstavitveni) prospekt obrata ali fotografijo obrata, 

2. točen položaj obrata, označen na zemljevidu, 

3. navedbo pohodniških poti v okolici in 

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

5. Naziv vaše spletne strani oz podstrani kjer imate predstavljeno pohodniško ponudbo 

ODDAJA PRIJAVE  - POZIV JE ODPRT CELO LETO 

Prijave pošljite: 

1. v PISNI OBLIKI na naslov Aktivna Slovenija giz, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s PRIPISOM: "Pohodniški 

standardi" 

in 

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

naslov info@slovenia-outdoor.com . 

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

ocenjevanja obrata. Datuma ocenjevanja ni mogoče prestaviti. Upoštevale se bodo samo popolne prijave. Če na 

katero izmed vprašanj oz. zahtev ne morete odgovoriti, pojasnite, zakaj ne. Kandidati z nepopolnimi prijavami bodo 

pozvani k dopolnitvi prijav, vendar v tem primeru  ne jamči, da bo ocenjevanje izvedeno v predpisanem roku. 

PLAČILO 

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 10 dni po izstavitvi računa s strani Aktivna Slovenija giz. Strošek prijave zajema del stroška 

priprave poziva, ocenjevanje na terenu,  tablico oz. nalepko  in navedbo obrata na spletnem portalu 

www.slovenia.info. in www.slovenia-outdoor.com . 

 

Za prijavo k podaljšanju znaka ali prehod na višjo stopnjo ter spremembo specializacije na max tri stopnje  je 

potrebno plačati 200 EUR (z DDV) v roku 10 dni po izstavitvi računa s strani Aktivna Slovenija giz. Strošek prijave 

zajema ocenjevanje na terenu in navedbo obrata na spletnem portalu www.slovenia.info in www.hiking-biking-

slovenia.com oz. www.slovenia-outdoor.com. Članom se po poteku veljavnosti znaka le ta podaljša avtomatično. Giz 

izvede občasne kontrole in če se kvaliteta storitve nastanitve zmanjša v smislu pogojev specializacije  

POTEK OCENJEVANJA 

Ocenjevanje poteka po naslednjem vrstnem redu: 

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

ocenjevanja. 

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

(zavihek "POHODNIŠKI TRŽENJSKI STANDARDI"). 

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

posameznih elementov PTS. 

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

obrazložiti. 
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(5) Vsak objekt ocenjujejo člani ocenjevalne komisije, ki jo imenuje direktor Aktivna Slovenija giz. Komisija kot celota 

poda o doseženi stopnji enotno oceno. 

Najkasneje 30 dni po zaključku ocenjevanja bo Aktivna Slovenija giz prijavitelje obvestila o doseženi stopnji znaka. 

Po prejetju znaka se mora nastanitev 1 x letno udeležiti izobraževanja , ki ga izvede Aktivna Slovenija giz. Če manjka, 

se mu zniža ena stopnja specializacije. Nečlani  giz se morajo tudi  udeležiti izobraževanja , le da plačajo kotizacijo 

150 EUR neto.  

Specializirane nastanitve morajo v svojih tiskanih in digitalnih medijih objavljati logo svojega znaka specializacije in 

znaka Aktivna Slovenija giz. 

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. 

Po zaključku ocenjevanja Aktivna Slovenija giz pisno obvesti prijavitelja o doseženi stopnji PTS s priznanjem o 

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

Pohodništvo in kolesarjenje giz. 

Ugotovitve komisije so dokončne. 

ODOBRENE PRIJAVE 

Obrati, ki so pridobili znak pohodniškega hotela oz. nastanitvenega obrata, bodo vodeni v registru pohodniških 

hotelov STO/GIZ in objavljeni na spletnih straneh STO in GIZ.  

Prejemniki znaka specializacije so zavezano spoštovanju določil Poslovnika o specializaciji nastanitev. 

Stroške izdelave označevalne table z znakom in postavitev na objekt krije Aktivna Slovenija giz. Znak naroči pri 

izvajalcu, ki ga v skladu z zahtevanimi kriteriji izbere in določi Aktivna Slovenija giz. Kontaktni podatki dobavitelja 

tablic so objavljeni na poslovnih spletnih straneh www.slovenia.info in www.slovenia-outdoor.com. 

VELJAVNOST POZIVA 

Poziv velja do preklica s strani Aktivna Slovenija giz. 

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana                                                   

pojasnila s strani prijavitelja. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani naročnika. 

POMOČ 

Morebitna vprašanja glede izpolnjevanja prijave posredujte na info@slovenia-outdoor.com.  

 

AKTIVNA SLOVENIJA  GIZ 

Dimičeva 13 

1000 Ljubljana 
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