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PRIJAVA - NAGRADA JAKOB 2019

Tema:  Nove trajnostne oblike lovskega in ribiškega turizma ter opazovanja 
divjih živali v njihovih naravnih okoljih.
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2/ Naziv prijavljene vsebine za nagrado Jakob

  Gospodarsko razstavišče d.o.o.
  Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
  1001 Ljubljana, p.p. 3517
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  alpeadria@gr-sejem.si
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3/ Kratek opis prijavljene vsebine (do 30 besed)

RAZPISNI POGOJI ZA NAGRADO JAKOB 2019

Tematika razpisa nagrade za leto 2019
Nagrada JAKOB za turistično kakovost in odličnost v regiji Alpe–Adria za leto 
2018 bo podeljena za uresničene turistične projekte na temo: 
oblike lovskega in ribiškega turizma ter opazovanja divjih živali 
v njihovih naravnih okoljih.

»Nove trajnostne

Mednarodna strokovna žirija bo upoštevala vse tiste projekte in programe, ki bodo 
vključevali naslednje sestavine, izhajajoče iz naslova razpisane teme natečaja:
• V poštev pridejo le že uresničeni, delujoči programi in proizvodi na vinskih 

cestah.
• Žirija bo upoštevala le zares inovativne projekte, programe in proizvode na 

področju lovskega in ribiškega turizma ter opazovanja divjih živali v njihovih
naravnih okoljih.

Prijava na razpis – dokumentacija in razpisni pogoji
Katere uresničene rešitve lahko prijavitelji prijavijo na razpis izhaja pravzaprav 
že iz naslova letošnje teme razpisa. Torej poudarjamo inovativne, že uresničene, 
delujoče projekte in programe, ki so žlahtna simbioza z naravnimi okolji. 
Komisija bo obravnavala resnično inovativne rešitve, ki se že izvajajo in ne neke 
ideje, projekte, ki so šele v zasnovah. 
Prijava na razpis mora vsebovati:
• Naziv (naslov) tematike, ki jo prijavljate
• Navedbo nosilca / izvajalca tematike oz. proizvoda, njegov podroben 

naslov in drugi kontakti
• Navedbo avtorjev inovativne tematike
• Pregleden in podroben opis vsebine tematike oz. proizvoda, povezanega 

z razpisano temo (največ do 2 strani). Posebej naj se navede, v čem je 
resnična inovativnost predlaganega projekta ali programa

• Prijavitelj naj priloži tudi vizualno gradivo o predlagani tematiki ali 

Sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo najrazličnejši nosilci oz. avtorji že uresničenih in 
izvajanih inovativnih ter izvirnih primerov projektov, programov v naravi 
(naravnem okolju) kot turistične ponudbe. To so lahko posamezniki, podjetja, 
društva in drugi nosilci turističnega prizadevanja.

Mednarodna strokovna komisija
Mednarodna tričlanska strokovna žirija bo pregledala in ocenila prispele prijave 
ter izbrala zmagovalno inovativno rešitev na osnovi strokovne presoje. Žirijo 
imenuje direktor GR.

Podelitev nagrade
Nagrada Jakob za leto 2019 bo podeljena na odprtju sejma Natour Alpe Adria, 
v sredo, 29. januarja 2019 predvidoma ob 12. uri na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. 

Nagrajenec prejme
• Pisno diplomo Jakob 2019.
• Nagrado Jakob 2019 kot skulpturo.
• Brezplačen in neopremljen sejemski prostor v velikosti 9 m2 za 

predstavitev nagrajenega projekta.
• Možnost enoletne objave opisa projekta na spletni strani GR.
• Objavo o projektu v strokovni reviji Turizem, ki jo izdaja Slovenska 

turistična organizacija.
• Enostranski zapis o projektu v uradni sejemski publikaciji Oddih, ki izide 

tudi kot priloga časnika Dnevnik. 

Vsi sodelujoči na razpisu prejmejo pisne diplome.

Rok za prijavo in oddajo popolne dokumentacije
Rok za prijavo in oddajo popolne dokumentacije je sreda, 29. oktober 2018, 
na naslov:
Mednarodna nagrada Jakob 2019, Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska 18, 
1000 Ljubljana, Slovenija.

S podpisom potrjujemo, da smo v celoti seznanjeni s pravilnikom in razpisnimi 
pogoji za nagrado Jakob 2019, objavljenimi na spletni strani 
www.natour-alpeadria.si, jih potrjujemo in se z njimi strinjamo. 

Ena od temeljnih značilnosti turizma je njegovo spreminjanje. Vedno nastajajo 
nove, pogosto inovativne zvrsti,  vsebine in novi proizvodi. Med posebnimi zvrstmi 
so tudi lovski in ribiški (ribolovni) turizem ter opazovanje divjih živali v njihovem 
naravnem okolju. Skladno z občimi prizadevanji človeštva po trajnostnem razvoju 
v turističnih okvirih, doživljajo tudi te zvrsti turizma svoje spremembe. Nosilci in 
organizatorji lovskih in ribiških dejavnosti  ter dejavnosti, ki se tako ali drugače 
ukvarjajo z opazovanjem divjadi in drugih prostoživečih živali v njenem 
življenjskem okolju,  razmišljajo o inovativnih oblikah in načinih, ki so vedno bolj 
usmerjeni k najbolj žlahtnemu razmerju med človekom in naravnim okoljem.
Slednje predstavlja življenjski prostor živali, ki so enakopravne udeleženke v teh 
turističnih vsebinah. Lovski in ribolovni turizem ter sodobni načini, ki v zadnjem 
času omogočajo vse pogostejši stik z divjadjo in naravo se torej spreminjajo, zato 
želimo tudi z nagrado Jakob, nagrado za inovativne turistične projekte, prispevati k 
prizadevanju na navedenih področjih in izpostaviti tiste nosilce projektov oz. 
turističnih proizvodov, ki s svojimi pozitivnimi rešitvami kažejo smer vsem ostalim. 
Zato bo mednarodna strokovna žirija dosledno upoštevala zares inovativne 
projekte s teh treh področij. Pri ribiškem turizmu pridejo v poštev sladke vode in 
tudi morske.


