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I. BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA 
 

JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR SPOMINKA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2013 

 

1. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor spominka Mestne občine Koper za leto 

2013. 

 

2. POGOJI IN MERILA: 

 

Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje 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:  

 Mestno občino Koper, mesto, zaledje,  

 kulturno in naravno dediščino, 

 tradicijo in sodobno ustvarjalnost,  

 turistično dejavnost,  

 so v fazi dokončanega izdelka. 

 

Prispele spominke bo ocenjevala tri članska strokovna ocenjevalna komisija v skladu z 

naslednjimi merili: 

1. Dediščinska vrednost spominka;  

2. Produkcija in trženja spominka; 

3. Likovno estetska vrednost spominka; 

4. Izvirnost spominka. 

 

Strokovna ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material: skice, 

tekstovne obrazložitve, fotografije in spominek. Administrativne in ostale postopke vezane na 

sprejem prijav vodi koordinator javnega natečaja imenovan s strani župana. Koordinator 

javnega natečaja ni član strokovne ocenjevalne komisije.    

 

Ocenjevanje prijavljenih spominkov bo anonimno. 

 

3. NAGRADA IN NJENA VREDNOST: 

 

Najbolje ocenjeni spominek ocenjen s strani ocenjevalne komisije, bo Mestna občina Koper 

odkupila v ustreznih količinah v višini do 1.500 EUR (z DDV) za promocijske namene. 

 

Strokovna ocenjevalna komisija podeli le prvo nagrado. Komisija si pridržuje pravico, da ne 

podeli nagrade, v kolikor oceni, da nihče izmed prijavljenih spominkov ne dosega primernega 

standarda. 

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo zmagovalnemu spominku podelila naziv »Spominek 

Mestne občine Koper za leto 2013«, ki se ga kot takega lahko tudi ustrezno označi. 

 

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), 2 fotografiji spominka, 

izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki, vsebinsko obrazložitev in priloge ter 
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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 - Anonimni javni natečaj – Spominek MOK 2013«. Na prijavljenemu 

spominku ne sme biti nobenih oznak, na podlagi katerih bi strokovna ocenjevalna 

komisija lahko razbrala identiteto prijavitelja. 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 najkasneje do 25. aprila 2013 na naslov Mestna občina Koper (Turistična 

organizacija Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni 

pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času 

uradnih ur. 

 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene, ustrezno embalirane in pravočasno oddane. 

Oddaja prijav 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 Mestna občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje, in sicer 

najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve. Odpiranje prijav ne bo javno.  

 

Razglasitev rezultatov natečaja bo javna. Mestna občina Koper bo pripravila tudi razstavo 

vseh prijavljenih spominkov na natečaj. Na razstavo bodo uvrščeni le izdelki prijaviteljev, ki 

jih bodo prijavitelji oddali pod pogoji javnega natečaja. Rezultati javnega natečaja bodo 

objavljeni tudi na spletni strani www.koper.si.  

 

Po zaključenem postopku javnega natečaja in koncu razstave spominkov bo Mestna občina 

Koper prijaviteljem na njihovo izrecno željo vrnil vzorce predloženih izdelkov, sama pa 

ohranila kopije oz. fotografije le-teh, razen prvonagrajenega spominka, ki ostane trajno v 

arhivu Mestne občine Koper. 

 

Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da nagrajenega spominka ne odkupi, če se 

naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev iz natečaja oz. je pri prijavi posredoval 

neresnične podatke. Mestna občina Koper s podelitvijo nagrad spominka ne odkupuje 

avtorskih pravic nad izdelki.  
 

6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO 

DOKUMENTACIJO 

 

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na 

spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v 

času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 

Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, Peter Žudič, telefon 

05/6646-216. 

http://www.koper.si/
http://www.koper.si/
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II. MERILA JAVNEGA NATEČAJA 
 

Za ocenjevanje posameznih spominkov bodo uporabljena naslednja merila: 

 

1. Dediščinska vrednost spominka:  

 spominek izhaja iz dediščine območja (predstavlja nadaljevanje dediščine), 

 spominek je replika spominkov dediščine (npr. replika »Panjske končnice«), 

 upošteva se razne lokalne tipike, nadaljevanje izročila. 

 

2. Produkcija in trženja spominka: 

 cenovna dostopnost spominka, 

 praktična vrednost spominka (možna vsakdanja uporaba), 

 kakovost izdelka, 

 praktična velikost in teža spominka, 

 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. 

 

 

Ocenjevanje bo izvedla strokovna  komisija imenovana s sklepom župana.  
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III. PRIJAVNI OBRAZEC 

 

 

 

- PRIJAVNICA; 

- IZJAVA. 
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J A V NI  N ATE Č AJ   

» S POMI NE K  MEST NE  OB ČI NE  KOPE R  ZA LETO  2 01 3 «  

 

PRIJAVNICA 
 

1) PODATKI O PRIJAVITELJU: 

PRIJAVITELJ (naziv pravne osebe / ime in priimek): 

_______________ __________________________________________________________________ 

 

ODGOVORNA OSEBA (*za pravne osebe): 

__________________________________________________________________________________ 

 

NASLOV: _________________________________________________________________________ 

 

KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA: _______________________________________________________ 

 

TELEFON / GSM: __________________________________________________________________ 

 

E-POŠTA: _________________________________________________________________________ 

 

DAVČNA ŠTEVILKA / ID za DDV:____________________________________________________   

 

MATIČNA ŠTEVILKA OZ. EMŠO_____________________________________________________ 

 

TRANSAKCIJSKI OZ. OSEBNI RAČUN:_____________________ PRI BANKI _______________  

 

2) PODATKI O SPOMINKU: 
IME oz. NAZIV SPOMINKA: 

____________________________________________________________________________ 

 

AVTOR/-JI SPOMINKA: 

___________________________________________________________________________ 
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» S POMI NE K  MEST NE  OB ČI NE  KOPE R  ZA LETO  2 01 3 «  
 

IZJAVA 
 

Prijavitelj _________________________________________(naziv / ime in priimek), ki ga 

zastopa ______________________________ (*ime in priimek zakonitega zastopnika-za 

pravne osebe) se strinjam s pogoji natečaja in izjavljam, da je spominek, ki ga prijavljam na 

natečaj za spominek Mestne občine Koper 2013  _____________________________ (naziv 

prijavljenega spominka), moje avtorsko delo, oziroma, imam avtorske pravice nad 

spominkom. 

Potrjujem, da so vsi podatki, navedeni v prijavi na javni natečaj točni in da se strinjam s 

pogoji in merili javnega natečaja. Mestni občini Koper dovoljujem javno predstavitev 

prijavljenega spominka, na zaključni razstavi. 

 

 

Kraj in datum: __________________________ 

 

Podpis prijavitelja, oziroma odgovorne osebe: __________________________ 

 

 

Kraj in datum: __________________________ 

 

Podpis avtorja/-jev izdelka: __________________________ 
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IV. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV 
 

PODATKI O SPOMINKU: 
 

IME oz. NAZIV SPOMINKA: 

 

- opis spominka: velikost, teža, materiali, skica, barve; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- način izdelave spominka: opis postopka, trajanje postopka, skica, uporabljena tehnologija, 

možnosti nadgradnje in variacij; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vsebinska utemeljitev spominka: od kod izvira ideja, kako je izdelek povezan z Mestno občino 

Koper, kakšna je njegova dediščinska vrednost, … itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vsebinska utemeljitev zakaj menite, da je vaš spominek primeren za spominek Mestne občine 

Koper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRŽNA CENA IZDELKA (z DDV): _______________________________ 


