
 

Natečaj za izbor najboljših turističnih spominkov Srca Slovenije. 

* Komisija si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega spominka. 

 

 
 

 

 

JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠIH TURISTIČNIH SPOMINKOV  

Srca Slovenije  

 

Razvojni center Srca Slovenije v okviru projekta Mikro TIC Srca Slovenije v Litiji (TIC Litija), ki je 

podprt s strani Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, razpisuje javni natečaj za izbor najboljših 

spominkov na območju Srca Slovenije. 
 

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

a. kulturno in naravno dediščino ter sodobno ustvarjalnost območja Srca Slovenije 

b. značilnosti območja Srca Slovenije 

 

2. Komisija bo spominke ocenjevala na osnovi naslednjih kriterijev: 

a. zastopanost naravne in kulturne dediščine Srca Slovenije 

b. inovativnost 

c. tehnična izvedba 

d. umetniški vtis 

 

2. Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Vloge morajo biti izpolnjene na 

predpisanih obrazcih in oddane v določenih rokih. 

 

3. Vzorce spominkov bo ocenjevala tričlanska komisija. Trije spominki, ki jih bo strokovna 

komisija najbolje ocenila, bodo predstavljeni v Turistični točki Srca Slovenije na 

Valvazorjevem trgu 10 v Litiji, kjer bodo na voljo potencialnim kupcem. Razvojni center Srca 

Slovenije bo ob različnih priložnostih spominke tudi promoviral. 

 

4. Spominke za natečaj bomo sprejemali na sedežu Razvojnega centra Srca Slovenije, Kidričeva 

c. 1 v Litiji. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti dostavljene v zaprtem paketu, 

s pripisom »VLOGA NA JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR SPOMINKOV Srca Slovenije« do vključno, 

30. 12. 2013. 

 
5. Vsakemu spominku mora biti priložena zaprta kuverta z izpolnjenimi obrazci.  

 

6. O izboru najboljših spominkov bodo avtorji obveščeni. Razglasitev rezultatov natečaja bo 

javna, hkrati z razstavo najboljše ocenjenih spominkov. 
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7. Obrazci za prijavo so objavljeni na spletni strani  www.razvoj.si. 

 

8. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mojca Hauptman, telefon 051 312 739, E-pošta: 

mojca.hauptman@razvoj.si.  

 

 

 

 

Litija, 23.12.2013       

Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije 

Aleksandra Gradišek 


