
 
 

Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah razpisuje 

javni natečaj za turistični spominek Občine Šmarje pri Jelšah za leti 2020 in 2021  

 

1. Pogoji sodelovanja  

 

Na natečaj se lahko prijavijo polnoletne fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem na območju 

Slovenije. Na natečaju ne morejo sodelovati zaposleni Občine Šmarje pri Jelšah in Javnega zavoda za 

turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, člani komisije za ocenjevanje in njihovi družinski člani 

(starši, sestre, bratje, mož, žena in otroci). Vsak prijavitelj lahko sodeluje z dvema predlogoma 

spominkov, mora pa za vsak natečajni predlog posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je navedena v 

besedilu vsebine prijave javnega natečaja. Vsi izdelki morajo biti avtorsko delo sodelujočega, z udeležbo 

na tem natečaju prvič javno predstavljeni in ne smejo biti že v prodaji niti doma niti v tujini. Prehrambni 

izdelki morajo imeti rok trajanja vsaj pol leta od nakupa spominka; mesni in sirni izdelki niso zaželeni. 

Možna je oddaja dveh različnih spominkov: eden manjše vrednosti, do 5 EUR/kos, drugi pa večje 

vrednosti, do 50 EUR/kos. Cena spominka mora vključevati strošek izdelave, primerne embalaže (če je 

potrebna) in potiska z logotipi. 

Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo: 

 kulturno in naravno dediščino občine Šmarje pri Jelšah, 

 turistične znamenitosti ali občino kot turistično destinacijo. 

 

2. Vsebina prijave 

 

Prijavitelj mora oddati popolno prijavo, ki vsebuje: 

 

 podpisan, datiran, žigosan (če prijavitelj posluje z žigom) in v celoti izpolnjen prijavni 
obrazec, ki vsebuje podatke o spominku, podatke o avtorju in izjavo o avtorstvu, 

 vzorec dokončanega spominka, ki je ustrezno embaliran, če je treba.  
 

Izpolnjevati mora ostale zahteve, določene v prijavnem obrazcu.  
 
 

3. Strokovna komisija in merila ocenjevanja 

 

Prispele spominke bo obravnavala in ocenjevala petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan 

Občine Šmarje pri Jelšah. V ocenjevalno komisijo so imenovani predsednica komisije Špela Žaberl, 
področna svetovalka za načrtovanje in trženje, in člani Sergeja Javornik, koordinatorica za odnose 
z javnostmi Občine Šmarje pri Jelšah, Mojca Korpar, vodja prodaje, dr. Marko Samec, direktor 
Knjižnice Šmarje pri Jelšah, in Janja Sivec, interpretatorka kulturne dediščine. Strokovna 
ocenjevalna komisija bo zmagovalnemu spominku podelila naziv Turistični spominek Občine 
Šmarje pri Jelšah. Strokovna komisija bo pri ocenjevanju prispelih izdelkov upoštevala merila: 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
MERILA       ŠT. TOČK 

I. SKLOP 

 

 Dediščinska vrednost, identiteta in razpoznavnost:  

− največje znamenitosti: naravne, kulturne, zgodovinske, 

arheološke, umetnostno-zgodovinske ipd., 

− slovite osebnosti in njihovi dosežki: pesniki, pisatelji, 

kulturniki, ustvarjalci, obrtniki, športniki ipd., 

− kulinarične in etnološke značilnosti: hrana, pijača, recepti 

jedi, zelišča, dišave, pripomočki ipd., 

− nesnovna dediščina, lokalne zgodbe, jezik ipd.  

 Turistično-promocijska vrednost za kraj 

 Izvirnost:  

− spominek je idejno in izvirno inovativen.   

 Trajnost: 

− naravni materiali, butično, lokalni produkti, kratek 

transport ipd. 

 

1–50  

II. SKLOP 

 

 Uporabnost in tehnologija izdelave:  

− praktična vrednost spominka,  

− možnost proizvodnje oz. izdelave.              

 Cena izdelka in možnost trženja:  

− cena izdelka, določena z javnim natečajem,  

− izdelek je možno tržiti na turističnih točkah v občini ali 

širše. 

 Likovna estetska vrednost: 

− izdelek in embalaža sta estetko dovršena in primerna za 

prodajo.     

       1–50 

 

SKUPNO NAJVIŠJE ŠT. MOŽNIH TOČK 

 

        

100 

 

4. Postopek ocenjevanja in izbora 

− Odpiranje in ocenjevanje prijav ne bo javno. 

− Komisija bo pravočasno prispele in popolne prijave ocenjevala po postopku in na podlagi 

meril, navedenih v natečaju.  

− Komisija bo iz nadaljnjega postopka izločila nepravočasno prispele in nepravilno označene 

izdelke in izdelke, katerih vrednost bo presegala vrednost, določeno za posamezen izdelek. 

Če izdelek ne bo pridobil vsaj 25 točk iz I. SKLOPA meril za ocenjevanje, ne bo uvrščen v 

nadaljnji postopek ocenjevanja. 

− Vsak član strokovne komisije oceni vsak prispeli izdelek po posameznih kriterijih v sklopu 

z oceno od 1 do 50, pri čemer je 1 najnižja ocena, 50 pa najvišja. Seštevajo se točke vseh 

kriterijev vseh članov komisije. 

− Denarni nagradi za izbran turistični spominek manjše in večje vrednosti znašata 300,00 

EUR. Nagrada predstavlja plačilo avtorskega honorarja za izvedeno avtorsko delo in prenos 

vseh materialnih avtorskih pravic. 

− Z avtorji izbranih spominkov bomo sklenili pogodbo/naročilo o dobavi spominkov glede na 

potrebe. 



 
− Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah si pridržuje pravico, da ne izbere 

spominka, če oceni, da nobeden od prijavljenih spominkov ne dosega primernega standarda, 

in ponovi postopek natečaja. 

 

5. Rok in način oddaje ter razglasitev 

Prijave pošljite na naslov Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 

3240 Šmarje pri Jelšah ali jih osebno dostavite v pisarno Javnega zavoda za turizem, šport in mladino 

Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah. 

Rok za oddajo prijave je s 30. septembra 2020 podaljšan na 31. oktober 2020 (velja poštni žig). Če 

boste prijavo dostavili osebno, jo lahko oddate najkasneje 30. oktobra do 14. ure na sedežu JZ TŠM. 

Odpiranje prijav bo potekalo 8 dni po zaključku oddaje natečaja in ne bo javno. 

Prijavni obrazec je dostopen na spletni strani Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri 

Jelšah www.tsm-smarje.si in Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si. 

Razglasitev rezultatov natečaja bo javna na razstavi vseh spominkov, ki bodo prijavljeni na natečaj. 

Razglasitev bo najkasneje novembra 2020 v Muzeju baroka Šmarje pri Jelšah.  

 

S sodelovanjem na natečaju udeleženci sprejmejo pogoje natečaja Občine Šmarje pri Jelšah in dovolijo, 

da v primeru izbora Občina objavi ime in priimek izbranega avtorja na spletni strani Občine Šmarje pri 

Jelšah, v občinskem glasilu Šmarske novice, na svojih družabnih omrežjih in drugih medijih. 

 

7. Dodatne informacije 

Za dodatne informacije lahko pokličete na JZ TŠM, kontaktna oseba: Špela Žaberl, telefon: 08/201 03 

81 ali 031 348 042 ali pišete na e-naslov: spela.zaberl@tsm-smarje.si. 

 

8. Objava javnega natečaja 

Javni natečaj bo objavljen na spletni strani zavoda www.tsm-smarje.si in Občine Šmarje pri Jelšah 

www.smarje.si. 

 

 

Šmarje pri Jelšah, 25. 09. 2020 
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