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NATEČAJ ZA PRODAJO V POSLOVALNICI  

Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper 

 

1. PREDMET NATEČAJA  

 

Predmet natečaja je izbor gastronomskih produktov, izdelkov iz lokalnih sestavin, izdelkov domače 

obrti iz Slovenije in samovodenih doživetij za komisijsko prodajo v poslovalnici (Titov trg 3, 6000 Koper) 

Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (v nadaljevanju: Zavod) do 29. 2. 2024. 

 

2. POGOJI IN MERILA  

 

2.1 Pogoji natečaja: 

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani pridelovalci gastronomskih in drugih produktov ter 

ponudniki samovodenih doživetij (v nadaljevanju: sodelujoči):  

 ki imajo registrirano dejavnost, ki je predmet natečaja (npr. kmetije, pridelovalci grozdja in vina, 

čebelarji, rokodelci domačih obrti in podobno) 

 katerih sestavine in materiali produktov oz. produkti so pridelani v Sloveniji,  

 katerih sestavine in materiali produktov oz. produkti niso hitro pokvarljivi, 

 katerih produkti so/bodo primerni za prodajo v trgovini (ustrezno deklarirani, v primerni 

embalaži), 

 ki razpolagajo z zadostno količino proizvodov oz. lahko proizvedejo zadostno količino 

proizvodov za redno prodajo v poslovalnici Zavoda v času trajanja komisijske pogodbe, 

 ki ponujajo že izdelana samovodena doživetja. 

 

Sodelovanje na natečaju je brezplačno. 

 

*Dodatni pogoji za pridelovalce vin: 

Na natečaju lahko pridelovalci vin sodelujejo v eni izmed dveh kategorij: malvazija in refošk. V kategoriji 

refošk lahko sodelujejo le pridelovalci vin, katerih vino sorte refošk se je po skupnem številu točk na 

natečaju za izbor Županovega vina Mestne občine Koper 2023 uvrstilo med prva tri najvišje ocenjena 

vina sorte refošk. V kategoriji malvazija pa lahko sodelujejo le pridelovalci vin, katerih vino sorte 

malvazija se je po skupnem številu točk na natečaju za izbor Županovega vina Mestne občine Koper 

2023 uvrstilo med prva tri najvišje ocenjena vina sorte malvazija.   

 

V kolikor se pridelovalec uvrsti v obe kategoriji, se mu določi tista končna kategorija, v kateri je 

ocenjeno vino doseglo višje skupno število točk. 

 

Pri tem se upošteva prve tri po vrsti uvrščene različne pridelovalce vina s sorto malvazija in prve tri po 

vrsti uvrščene različne pridelovalce vina s sorto refošk, skupno torej šest različnih pridelovalcev. V 

primeru, da se mesta za pridelovalce vin do izteka natečaja ne zapolnijo, bodo k prijavi povabljeni tudi 

ostali pridelovalci vin do zapolnitve mest, po vrstnem redu glede na uvrstitev na natečaju za izbor 

Županovega vina Mestne občine Koper 2023. 

 

Na natečaju lahko sodeluje tudi pridelovalec vin, ki nosi naslov aktualnega zmagovalca strokovnega 

natečaja Muškat Sladke Istre. 
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*Dodatni pogoji za pridelovalce oljčnega olja: 

Na natečaju lahko s svojimi oljčnimi olji sodelujejo le pridelovalci, ki so se na natečaju za izbor 

Županovega oljčnega olja Mestne občine Koper 2023 uvrstili na prvih šest mest. Pri tem se upošteva 

prvih šest po vrsti uvrščenih različnih pridelovalcev. V primeru, da se mesta za pridelovalce oljčnega 

olja do izteka natečaja ne zapolnijo, bodo k prijavi povabljeni tudi ostali pridelovalci oljčnega olja do 

zapolnitve mest, po vrstnem redu glede na uvrstitev na natečaju za izbor Županovega oljčnega olja 

Mestne občine Koper 2023. 

 

2.2 Merila natečaja: 

 

2.2.1 Gastronomski produkti (razen vina in oljčnega olja) in ostali izdelki 

 

Prijavljeni gastronomski produkti (razen vina in oljčnega olja) in ostali izdelki ter doživetja bodo 

ocenjeni s strani komisije, ki bo preverila in ocenila njihovo ustreznost za prodajo v poslovalnici 

Zavoda. Komisijo bo imenoval Zavod. Ustreznost prijav bo določena glede na merila ocenjevanja, ki 

so navedena v prilogi natečaja.  

Komisija bo lahko pred ocenjevanjem sodelujoče pozvala k pojasnitvi oz. dopolnitvi prispele prijave. 

Prijave, ki ne bodo ustrezale pogojem razpisa, bodo pred ocenjevanjem izločene. Komisija lahko 

določene prijave izloči tudi med ocenjevanjem, če ugotovi, da ne ustrezajo pogojem natečaja. Na 

odločitev komisije niso možni ugovori. Nihče izmed članov ocenjevalne komisije ne sme sodelovati na 

natečaju z lastnimi produkti in izdelki ali produkti ter doživetji svoje družine. 

 

Ob oddaji prijave je sodelujoči dolžan dostaviti po en vzorec in en primerek končnega 

produkta/izdelka/doživetja (izdelek v embalaži, deklariran, pripravljen za prodajo) vsakega 

prijavljenega gastronomskega produkta/izdelka iz lokalnih sestavin/izdelka domače obrti. Dostavi ga 

v Turistično-informacijski center Koper, Titov trg 3, 6000 Koper (Pretorska palača). Končni produkti pri 

ocenjevanju ne bodo uporabljeni, zato bodo po koncu ocenjevanja vrnjeni sodelujočim. Vzorci ne 

bodo vrnjeni, saj bodo uporabljeni pri ocenjevanju. V primeru, da sodelujoči ne dostavi vzorcev in 

primerkov v roku, ki ga določi komisija, velja njegova prijava kot nepopolna in se jo zavrne. 

 

2.2.2 Vino 

 

V kategoriji malvazija pridelovalec vin prijavi svoje vino sorte malvazija, ki se je po skupnem številu točk 

na natečaju za izbor Županovega vina Mestne občine Koper 2023 uvrstilo med prva tri najvišje 

ocenjena vina sorte malvazija. Poleg vina, ki je sodelovalo na natečaju, lahko pridelovalec prijavi še 

dodatno svoje vino po lastni izbiri, ki ne sme biti mirno vino sort malvazija ali refošk. 

 

V kategoriji refošk pridelovalec vin prijavi svoje vino sorte refošk, ki se je po skupnem številu točk na 

natečaju za izbor Županovega vina Mestne občine Koper 2023 uvrstilo med prva tri najvišje ocenjena 

vina sorte refošk. Poleg vina, ki je sodelovalo na natečaju, lahko pridelovalec prijavi še dodatno svoje 

vino po lastni izbiri, ki ne sme biti mirno vino sort malvazija ali refošk. 

 

Pridelovalec vin, ki nosi naslov aktualnega zmagovalca strokovnega natečaja Muškat Sladke Istre, na 

natečaj prijavi zmagovalno vino strokovnega natečaja Muškat Sladke Istre. Poleg tega vina lahko prijavi 

še dodatno svoje vino po lastni izbiri, ki ne sme biti mirno vino sort malvazija ali refošk. 

 

Sodelujoči pridelovalci vin lahko na natečaj prijavijo neomejeno število ostalih gastronomskih 

produktov, izdelkov iz lokalnih sestavin in izdelkov domače obrti slovenske Istre. Za te produkte veljajo 

pogoji, navedeni pri točki 2.2.1. 
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2.2.3 Oljčno olje 

 

Pridelovalec oljčnega olja na natečaj prijavi svoje oljčno olje, ki je na natečaju za izbor Županovega 

oljčnega olja Mestne občine Koper 2023 doseglo najvišje število točk.  

 

Sodelujoči pridelovalci oljčnega olja lahko na natečaj prijavijo neomejeno število ostalih 

gastronomskih produktov, izdelkov iz lokalnih sestavin in izdelkov domače obrti slovenske Istre ter 

samovodenih doživetij. Za te produkte veljajo pogoji, navedeni pri točki 2.2.1. 

 

 

3. USTREZNOST IZDELKOV 

 

Gastronomski produkti, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 40 točk, bodo potrjeni za prodajo v 

poslovalnici Zavoda. Izdelki iz lokalnih sestavin in izdelki domače obrti ter samovodena doživetja, ki 

bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 30 točk, bodo ravno tako potrjeni za prodajo v poslovalnici Zavoda. 

V primeru prevelikega števila pozitivno ocenjenih izdelkov glede na prostorske zmogljivosti trgovine, 

bodo izbrani izdelki z višjim številom točk. Izdelki in doživetja, ki ne bodo dosegli zahtevanega 

minimalnega števila točk, bodo za prodajo v poslovalnici Zavoda zavrnjeni. V primeru, da bo prijava 

vsebovala enega ali več zavrnjenih izdelkov, bo le-ta delno sprejeta – le za izdelke in doživetja, ki so 

bili ocenjeni kot ustrezni. 

 

S prijavitelji, katerih prijavljeni izdelki in doživetja bodo ocenjeni kot ustrezni za prodajo, bo sklenjena 

Pogodba o komisijski prodaji. 

 

4. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV 

 

Sodelujoči prijavijo svoje gastronomske produkte/izdelke iz lokalnih sestavin/izdelkov domače obrti 

izključno z izpolnitvijo prijavnice:  

- prijavnica na javni natečaj - vino 

- prijavnica na javni natečaj - oljčno olje   

- prijavnica na javni natečaj – gastronomski produkti in ostali produkti ter samovodena doživetja 

 

Izpolnjeno prijavnico morajo sodelujoči oddati elektronsko najkasneje do petka, 17. 3. 2023, do 24. 

ure. Vse vzorce in primere končnih produktov morajo sodelujoči dostaviti v Turistično-informacijski 

center Koper najkasneje do nedelje, 19. 3. 2023, do 17. ure. Upoštevane bodo vse popolne prijave 

(prijavnica in vzorci), ki bodo pravočasno oddane. Z oddajo prijave sodelujoči sprejema pogoje in 

merila natečaja. 

 

5. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA 

 

Prijavitelji bodo z odločitvijo ocenjevalne komisije seznanjeni pisno preko navedenih kontaktov 

elektronske pošte v prijavnici v roku 7 dni od ocenjevanja. 

 

6. DOKUMENTACIJA 

 

Dokumentacija in prijavnice so objavljene na spletni strani www.visitkoper.si. Zainteresirani sodelujoči 

se lahko za natisnjeno dokumentacijo ali pomoč pri izpolnjevanju prijavnice oglasijo v Turistično-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpC9pUB1IYaZcQuixaI8S0mVDJMHWJRDp7kyEhoFID2fTgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwY69wR88EJFnFwUY_X93KzN8CfeAT6cyRbZoHzThvWUp2fQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7vKDw0U8fTZT7AmhoTevTqCzQ7GBTFaLTDN_XOsY8ByUUOg/viewform?usp=sf_link
http://www.visitkoper.si/
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informacijskem centru Koper med obratovalnim časom. Dodatne informacije sodelujoči dobijo na 

elektronskem naslovu tic@visitkoper.si ali na telefonski številki +386 (0) 5 664 64 03.  

 

 

 

 

Priloga: 

- Merila ocenjevanja gastronomskih produktov (razen vina in oljčnega olja) in ostalih izdelkov 

 

mailto:tic@visitkoper.si

