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Brezplačno sodelovanje pri promocijskih aktivnostih LAS Ovtar Slovenskih 

goric oz. RASG d.o.o. 

KONTAKTNI PODATKI PONUDNIKA ZA OBJAVO 

NAZIV PONUDNIKA: 

KONTAKTNA OSEBA:  

NASLOV:        

POŠTA:                                                                             OBČINA: 

TELEFON/GSM:                                                              E – NASLOV:            

SPLETNA STRAN:                                                        

IMAM REGISTRIRANO DEJAVNOST:      DA          NE                                

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost v kakršnikoli obliki, ki po veljavni zakonodaji omogoča 

trženje (osebno dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji, samostojni podjetnik…). 

Navodila: 

• Ponudnik izpolni Prilogo 1 (katalog Ovtarjeve ponudbe), če njegova ponudba obsega živilske 

in neživilske izdelke oz. storitve, ki jih je mogoče klasificirati v poglavja iz priloge.  

• Ponudnik izpolni Prilogo 2 (katalog turistične ponudbe), če njegova ponudba obsega doživetje, 

stalno razstavo (npr. v obliki muzeja), sprejema skupine ali nudi drugo vrsto ponudbe, ki jo 

lahko obiskovalec doživi.  

• Ponudnik lahko izpolni obe prilogi, če oceni, da njegova ponudba spada v oba spektra. 

• K vsaki prilogi ponudnik priloži do 5 dobrih in reprezentativnih fotografij o njegovi dejavnosti. 

• Vrnjen obrazec se pošlje po elektronski pošti na naslov danijel@rasg.si ali info@lasovtar.si, 

dodatne informacije pa so na voljo na 041 371 682. 

 

Ali želite, da se naš sodelavec za dodatna pojasnila in/ali fotografiranje produktov oglasi pri vas?   

DA      NE    

SOGLASJE ZA UPORABO/OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Spodaj podpisani/a ________________________ se strinjam / ne strinjam, da se lahko moji osebni 

podatki iz tega vprašalnika ter z zvezi s tem na terenu in iz mojih javnih objav pridobljen slikovni in 

video material obdelujejo in uporabijo za promocijske aktivnosti v sklopu projektov (promocijske 

tiskovine, promocija na spletu, ipd.), ki jih izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. kot vodilni 

partner LAS Ovtar Slovenskih goric s svojimi partnerji. 

DA    NE    

 

Kraj: ________________  Datum: ____________     

 

Podpis ponudnika: _________________________ 

mailto:danijel@rasg.si
mailto:info@lasovtar.si
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PRILOGA 1 – KATALOG OVTARJEVE PONUDBE 

Ovtarjeva ponudba je zbrana ponudba lokalnih ponudnikov iz Slovenskih goric, ki ponujajo živilske in 

neživilske izdelke, ki jih je mogoče klasificirati v spodnja poglavja. 

KLASIFIKACIJA PONUDBE V POGLAVJA 

Obkrožite vašo primarno dejavnost, največ 2.  

1. Ekološka kmetija 

2. Peka kruha, peciva in drugih 

izdelkov 

3. Med in izdelki iz medu 

4. Mesni izdelki 

5. Zelenjava, sadike in cvetje 

6. Sadje in izdelki iz sadja 

7. Olja in kis  

8. Turistična/Izletniška kmetija 

9. Vino in vinogradništvo 

10. Domača obrt, spominki, dekorativni 

izdelki   

11. Mlečni izdelki 

12. Didaktična/Učna kmetija 

13. Ostala ponudba 

 

BESEDILO OBJAVE  

Predstavitveno besedilo: tradicija, posebnosti, dodatna vrednost ponudbe… (do 5 stavkov): 

 

 

 

 

IZDELKI/STORITVE ZA PRODAJO 

Posebej izpostavite izdelke (npr. vrste vina, medu, mesnih izdelkov, možnost degustacij…): 

 

 

 

 

KRAJ NEPOSREDNE PRODAJE/PONUDBE 

Kje lahko kupec dobi vaš izdelek (tržnica, doma, trgovina…):  

 

 

 

POSEBNOSTI 

Priznanja, nagrade, certifikati: 
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PRILOGA 2 – KATALOG TURISTIČNE PONUDBE 

V ta katalog želimo vključiti vse ponudnike, ki lahko sprejemajo obiskovalce, katerim lahko ponudijo 

ogled, doživetje, zgodbo … 

KLASIFIKACIJA PONUDBE V POGLAVJA 

Obkrožite vašo primarno dejavnost, največ 2.  

1. Doživetje 

2. Nastanitev 

 

3. Restavracija z rednim delovnim časom 

4. Turistična/Izletniška kmetija  

5. Dogodek 

6. Upravitelj kulturne/naravne dediščine 

7. Stalna razstava/muzej 

8. Drugo:________ 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

(kaj je možno videti, doživeti, izpostavite največje zanimivosti…) 

 

 

 

 

 

 

Delovni čas/možnost ogleda: 

Vstopnina/participacija po osebi:     NE    DA  (približna ocena stroška)__________     

Govorimo jezik:  ANGLEŠKO   NEMŠKO  HRVAŠKO   OSTALO __________________________________ 

PONUDNIKI NASTANITEV:   

Vrsta in število bivalnih enot: 

Skupno število ležišč: 

 

OPOMBE/DODATNA POJASNILA 

 

  


