V okviru projekta „Spominki Dolenjske in Bele krajine“, ki se izvaja v okviru Letnega izvedbenega načrta
2009 Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, vas vljudno vabimo k sodelovanju pri javnem
natečaju „Spominki Dolenjske in Bele krajine“, ki ga razpisujeta nosilec projekta „Spominki Dolenjske in
Bele krajine“ TIC Šmarješke Toplice – Konvikt d.o.o. v sodelovanju s partnerjem Občino Šmarješke Toplice.

Javni natečaj
„SPOMINKI DOLENJSKE IN BELE KRAJINE“
1. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA
Predmet javnega natečaja „Spominki Dolenjske in Bele krajine“ je izbor spominkov v okviru projekta
„Spominki Dolenjske in Bele krajine“.
2. POGOJI IN MERILA
Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z enim ali z
večjim številom spominkov, za vsak natečajni predlog mora posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je
navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja.
Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo:
− naravno in kulturno dediščino območja Dolenjske in Bele krajine ali
− eno ali več izmed sodelujočih občin v okviru projekta: Občina Črnomelj, Občina Dolenjske Toplice,
Občina Metlika, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Novo mesto (razen naselja Novo
mesto), Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Občina
Šmarješke Toplice, Občina Trebnje, Občina Žužemberk,
Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki lahko sodelujejo s spominki, ki prepoznavno in
izvirno predstavljajo eno ali več izmed 27 temeljnih skupin spominkov (glej Strategijo spominkov, izdano
pri STO leta 2008), povezanih s kraji in regijo (Dolenjska in Bela krajina) ter turističnimi dejavnostmi.
Za ocenjevanje posameznih spominkov bodo uporabljena naslednja merila:
1. Dediščinska vrednost spominka:
 spominek izhaja iz dediščine območja (npr. predstavlja nadaljevanje dediščine),
 spominek je replika spominkov dediščine (npr. replika „panjske končnice“),
 upošteva se razne lokalne tipike, nadaljevanje izročila.
2. Produkcija spominka:
 praktična vrednost spominka (možna vsakdanja uporaba),
 kakovost izdelka,
 celovitost spominka (zgodba, embalaža, ozadje, izgled),
 spominek je uporaben tudi za protokolarno darilo,
 upošteva se njegova aplikativnost (upoštevajo se aplikativne možnosti, razmerje med zgolj
dekorativnostjo in možnostmi uporabnosti).
3. Likovno estetska vrednost spominka:
 spominek je okusno izdelan,
 sodobno interpretirani spominek naše dediščine kot preoblikovanje (spominek je
tehnološko in funkcionalno preoblikovan).
4. Izvirnost spominka:
 spominek je inovativen in izviren,
 spominek vsebuje nove oblike ustvarjalnosti, nove ideje, ki bodo nekoč postale tradicija,
 spominek vsebuje vzgojne in izobraževalne sestavine.
5. Turistično promocijska vrednost spominka

6. Identiteta ali razpoznavna vrednost
 upošteva se individualnost izdelovalca, torej avtorstvo.
Ocenjevanje bo izvedla strokovna ocenjevalna komisija.
Strokovna ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material in lahko avtorja pozove k
pojasnitvi oz. dopolnitvi prispelega materiala. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem
prijav vodi koordinator javnega natečaja. Koordinator javnega natečaja ni član strokovne ocenjevalne
komisije.
Ocenjevanje prijavljenih spominkov bo anonimno.
3. NAGRADE IN NJIHOVE VREDNOSTI
Trije spominki, ki jih bo strokovna ocenjevalna komisija najbolje ocenila, bodo nagrajeni:
− spominek, katerega bo strokovna komisija ocenila kot najboljšega z bruto 700 EUR,
− spominek, katerega bo strokovna komisija drugo najbolje ocenila z bruto 500 EUR,
− spominek, katerega bo strokovna komisija tretje najbolje ocenila z bruto 300 EUR,
− komisija bo razglasila tudi najboljši spominek za posamezno občino, ki bo dobil naziv „Naj spominek
občine _____________“
− ostali spominki, katere bo strokovna komisija ocenila kot primerne, bodo prejeli zahvalo za
sodelovanje in poleg prvih treh tudi predstavitev na spletni strani, na zaključnem dogodku projekta
ter v publikaciji „Spominki Dolenjske in Bele krajine“.
Strokovna ocenjevalna komisija praviloma podeli tri nagrade (prvo, drugo in tretjo), si pa pridružuje
pravico, da podeli več nagrad iste stopnje, če je število doseženih točk enako pri več spominkih. Komisija
si pridružuje pravico, da ne podeli nobene izmed nagrad, v kolikor oceni, da nihče izmed prijavljenih
spominkov ne dosega primernega standarda.
Strokovna ocenjevalna komisija bo vsem spominkom, ki jih bodo ocenili kot primerne, podelila certifikat
„Spominek Dolenjske in Bele krajine“ in označbo na spominku samem.
4. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV
Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije. Prijava
mora vsebovati dokončan izdelek (spominek), izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki,
vsebinsko obrazložitev in priloge ter izpolnjeno prijavo o avtorstvu. Skupaj s prijavo mora prijavitelj
oddati ustrezno embaliran in označen izdelek.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici oz. v ustrezni embalaži, z oznako „NE ODPIRAJ - javni natečaj
Spominki Dolenjske in Bele krajine“. Na prijavljenemu spominku ne sme biti nobenih oznak, na podlagi
katerih bi strokovna ocenjevalna komisija lahko razbrala identiteto ponudnika. Vsaka prijava na javni
natečaj bo pri ocenjevanju obravnavana skozi dodeljeno šifro. Vsebinska obrazložitev prijavljenega
spominka bo skupaj s spominkom in dodeljeno šifro predana strokovni ocenjevalni komisiji.
Prijavitelji morajo svoje prijave vključno s spominkom oddati po pošti kot priporočeno pošiljko od 1. do
najkasneje 29. oktobra 2010 na naslov Konvikt d.o.o, Novi trg 10, 8000 Novo mesto (velja poštni žig) ali jo
do 29. oktobra 2010 do 16h oddati na podjetju Konvikt d.o.o. ali v pisarni TIC Šmarješke Toplice,
Šmarješke Toplice 115, 8220 Šmarješke Toplice.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene, ustrezno embalirane in pravočasno oddane. Oddaja
prijave pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja.
5. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA
Prijavnice, spominki in vsebinske obrazložitve z dodeljeno šifro, bodo do odločitve strokovne ocenjevalne
komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi strokovne ocenjevalne komisije bo
podjetje Konvikt d.o.o. obvestilo o izbiri vse prijavitelje, in sicer najkasneje 30. dan po sprejemu
odločitve. Odpiranje prijav ne bo javno.
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna. Konvikt d.o.o. bo za spominke, ki bodo s strani strokovne
ocenjevalne komisije ocenjeni kot primerni, pripravil razstavo spominkov ter predstavitev v publikaciji in
na spletni strani. Na razstavo bodo uvrščeni le izdelki prijaviteljev, ki jih bodo prijavitelji oddali pod
pogoji javnega natečaja in jih bo strokovna ocenjevalna komisija ocenila kot primerne oz. jim bo podelila
certifikat „Spominek Dolenjske in Bele krajine“. Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni tudi na spletni

strani partnerja pri projektu Občine Šmarješke Toplice in sicer na: www.smarjeske-toplice.si.
Po zaključenem postopku javnega natečaja in koncu razstave spominkov bo naročnik prijaviteljem na
njihovo izrecno željo vrnil vzorce predloženih izdelkov, sam pa ohranil kopije oz. fotografije le-teh, razen
prvih treh nagrajenih spominkov, ki ostanejo v arhivu.
Naročnik si pridržuje pravico, da spominka ne nagradi, če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje
vseh pogojev iz natečaja oz. je pri prijavi posredoval neresnične podatke. Nosilec projekta „Spominki
Dolenjske in Bele krajine“ TIC Šmarješke Toplice - Konvikt d.o.o. in partner pri projektu Občina Šmarješke
Toplice s podelitvijo nagrad spominkom ne odkupuje avtorskih pravic nad spominki.
S prijavo na razpis in oddajo svojega dela, se avtorji vseh spominkov, ki bodo prejeli certifikat „Spominek
Dolenjske in Bele krajine“, strinjajo, da bodo po koncu razpisa z izvajalcem projekta „Spominki Dolenjske
in Bele krajine“ sklenili pogodbe v katerih bodo pravice trženja spominkov prenesli na izvajalca projekta.
6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO
Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave: 1. oktobra 2010 do izteka roka za oddajo prijav: 29.
oktobra 2010 dosegljiva v elektronski obliki na spletni strani Občine Šmarješke Toplice: www.smarjesketoplice.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur - vsak dan od 9h do 12h in od 14h do 17h
ter ob sobotah od 10h do 14h - dvignejo tudi v pisarni TIC Šmarješke Toplice, na naslovu: Šmarješke
Toplice 115, 8220 Šmarješke Toplice.
7. DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije o javnem natečaju „Spominki Dolenjske in Bele krajine“ se lahko obrnete na:
TIC Šmarješke Toplice, Šmarješke Toplice 115, SI-8220 Šmarješke Toplice
po telefonu: 07 30 74 073 ali 051 64 82 12 (Tanja Brate) ali po e-pošti: tic.st@siol.net.
Nosilec projekta „Spominki Dolenjske in Bele krajine“ je TIC Šmarješke Toplice – Konvikt d.o.o. v
sodelovanju s partnerjem Občino Šmarješke Toplice.
Lepo vabljeni k sodelovanju pri javnem natečaju „Spominki Dolenjske in Bele krajine!

Tanja Brate
vodja TIC Šmarješke Toplice

