
 

 

 

NATEČAJ ZA »NAJ SPOMINEK, DOŽIVETJE, KULINARIČNI MENI IN PROSTORSKO UREDITEV 

INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE TRBOVELJ«  

Občina Trbovlje, v okviru projekta Inspiracija, vabi k sodelovanju pri pripravi predlogov za nova in izvirna 

doživetja, kulinarično ponudbo, spominke in prostorsko ureditev industrijskih območij na področju občine 

Trbovlje.  

Izdelki, ki bodo pripravljeni in izdelani v sodelovanju z lokalnimi prebivalci in podjetji, bodo namenjeni 

promociji projekta in vključitvi v turistični produkt Inspiracija. 

Na natečaj se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe, še posebej pa vabimo mlade, ranljive skupine, 

starostnike, umetnike, arhitekte, urbaniste, …, saj si želimo oblikovati ponudbo, ki bo prilagojena različnim 

ciljnim skupinam.  

Vsak prijavitelj lahko sodeluje na različnih tematikah natečaja, vendar z največ tremi predlogi. Prijavnico in 

dokumentacijo oz. izdelek, je potrebno oddati  za vsako tematiko posebej. 

Ocenjevanje bo izvedla strokovna komisija, ki jo bo imenovala Občina Trbovlje. Komisija bo pri ocenjevanju 

upoštevala vse prispele prijave in bo lahko avtorja pozvala k pojasnitvi oz. dopolnitvi prispelega predloga. 

Izdelki, ki ne bodo ustrezali pogojem razpisa, bodo pred ocenjevanjem izločeni. Komisija je pri ocenjevanju 

popolnoma avtonomna in odloča z večino glasov. Na odločitev komisije niso možni ugovori. Komisija se 

lahko odloči, o načinu vključitve predloga oziroma izdelka v turistični proizvod Inspiracija. 

Nagrajencem zmagovalnih izdelkov iz posamezne kategorije bodo povrnjeni stroški za pripravo 

predlogov, povabljeni pa bodo tudi, da se udeležijo krožne ture Inspiracija. Vsi udeleženci natečaja, pa 

bodo povabljeni, da se udeležijo testiranj tematskih paketov, ki bodo nastali v projektu.  

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Občine Trbovlje https://www.trbovlje.si/, na spletni 

strani projekta ter družbenih omrežjih. 

Po zaključenem postopku natečaja, bo naročnik prijaviteljem vrnil vzorce predloženih izdelkov, sam pa 

ohranil kopije oz. fotografije le-teh, razen izbranih izdelkov, ki ostanejo v arhivu projekta. 

ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV 

Prijavnica je do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva v elektronski obliki na spletni strani Občine Trbovlje: 

https://www.trbovlje.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v pisarni 

Občine Trbovlje št. 46. 

Prijavo je potrebno oddati v zaprti kuverti ali drugi ustrezni embalaži, na katero je treba zapisati:« Ne 

odpiraj – natečaj za »NAJ SPOMINEK, DOŽIVETJE, KULINARIČNI MENI IN PROSTORSKO UREDITEV 

INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE TRBOVELJ«. Popolna prijava mora vsebovati izdelek (spominek, vzorec, skico, 

fotografijo, opis), izpolnjen obrazec  »Prijava na natečaj Inspiracija za kategorijo A/B/C/D« in podpisano 

Izjavo o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na natečaju. 
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Prijave lahko oddate osebno na Občini Trbovlje (pisarna št. 46) in v Zavodu za kulturo Delavskem domu 

Trbovlje, vsak delovni dan med 7. in 15. uro ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 

4, 1420 Trbovlje ali Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje. 

Rok za oddajo predlogov je najkasneje do 15. 5. 2019 do 13. ure. Strokovna ocenjevalna komisija bo vse 

popolne vloge, ki bodo prispele v predpisanem roku, ocenila najkasneje v roku 7 dni od zaključka natečaja 

in o izboru obvestila prijavitelje ter rezultate javno objavila. 

 
KATEGORIJE NATEČAJA 

A. DOŽIVETJE  

Iščemo izvirna doživetja za otroke, šole, mlade, družine, starostnike, ranljive skupine, poslovneže, umetnike, 

arhitekte in urbaniste, … Iščemo ekstremne podvige, aktivnosti v naravi, družabne, zabavne in izobraževalne 

dogodke, kulinarična, družinska ali romantična doživetja, …  Navdih naj bodo ljudje, podjetja, kulinarika, 

zgodbe, kultura, običaji, družinsko življenje v kolonijah, … in vse kar je in bo povezano z industrijsko 

dediščino Trbovelj.  

Kriteriji za izbiro: 

 jasna in celovita predstavitev ideje (inovativnost, izvirnost, sporočilo zgodbe), 

 utemeljena povezanost s temo natečaja, industrijsko dediščino in povezavo z lokalnim okoljem, 

 izvirnost izvedbe doživetja (izvirne in aktivne metode, sodobna tehnologija), 

 možnost izvedbe glede na potrebna sredstva in stroške, 

 možnost pogostosti izvedbe, 

 cenovna dostopnost za uporabnika, 

 možnost prilagoditve doživetja za različne ciljne skupine, 

 možnost izvedbe v okviru projekta Inspiracija. 

Izbrali bomo najboljša doživetja za različne ciljne skupine. Prijavitelji izbranih doživetij bodo dobili 

povrnjene stroške za pripravo predloga do višine 100,00 EUR. Za izbrana doživetja se bomo dogovorili o 

možnosti izvedbe v okviru projekta Inspiracija.    

 
B. KULINARIČNI MENI 

Iščemo izvirno, pestro in okusno druščino jedi, ki jih bomo lahko povezali v meni za goste, ki bodo obiskali 

Trbovlje in pa tudi domačine, ki bodo želeli obuditi spomin na jedi naših babic in jih preizkusiti tudi v sodobni 

obliki. Navdih poiščite v tradicionalni zasavski kulinariki, v sestavinah iz domače shrambe, v rudarski malici, 

… in ne pozabite na pijačo. Pripravite najmanj trihodni meni, ki bo zaznamovan z lokalnimi posebnostmi in 

bo doživetje za naše brbončice.  

Kriteriji za izbiro: 

 izvirnost in celovitost menija, 



 

 

 

 predstavitev menija (sporočilo zgodbe in utemeljena povezanost s temo natečaja, industrijsko 

dediščino in povezavo z lokalnim okoljem), 

 kvaliteta izdelave in okusnost jedi, 

 možnost vključitve lokalnih pridelovalcev hrane, 

 vizualni izgled krožnika, 

 cenovna dostopnost za uporabnika, 

 možnost vključitve jedi v gostinsko ponudbo in v turistični proizvod Inspiracija. 

Najboljši meniji bodo predstavljeni na Festivalu industrijske dediščine 2019, ki bo potekal od 24. do 31. 5. 

2019 v Trbovljah. Prijavitelji treh izbranih menijev bodo dobili povrnjene stroške za pripravo predloga do 

višine 100,00 EUR. Za izbrane menije se bomo dogovorili o možnostih izvedbe v okviru projekta Inspiracija. 

Zmagovalni meni bo razglašen na javnem dogodku Grenadirmarš.  

 
C. SPOMINEK  

Turiste, prijatelje, sorodnike, poslovne partnerje, goste, … bi želeli obdariti z izvirnim, dovršeno oblikovanim 

in uporabnim spominkom. Idejo poiščite v lokalnih naravnih in kulturnih znamenitostih, naravnih materialih, 

rudarskih simbolih, novomedijski umetnosti, … Prepričala bo kombinacija domiselnega darila, izvirnega 

sporočila in možnost vsakodnevne uporabe izdelka. 

Kriteriji za izbiro spominka:  

 celovitost spominka (vizualni izgled izdelka in embalaže, estetska in kakovostna izdelava, praktična 

velikost in teža), 

 izvirnost spominka (posebnost uporabe materiala, metod izdelave, recikliranje, uporabnost), 

 predstavitev spominka (sporočilna vrednost, zgodba spominka ali izdelovalca), 

 povezanost s temo natečaja, industrijsko dediščino in povezavo z lokalnim okoljem (uporaba 

lokalnih materialov), 

 možnosti praktične in vsakdanje uporabe, njegove nadgradnje in variacije, 

 cenovna dostopnost,  

 možnost proizvodnje 150 kosov v kratkem časovnem obdobju. 

Izbrali bomo dva najboljša spominka (eden v vrednosti do 5€ in eden do 15€). Prijavitelja bosta dobila 

povrnjene stroške za izdelavo predloga v višini do 100,00 EUR. Z izbranima prijaviteljema bo Občina 

Trbovlje, v okviru projekta Inspiracija, sklenila pogodbo o naročilu in odkupu 150 kosov spominkov. Z 

ostalimi prijavitelji se bodo preučile možnosti za vključitev predlogov v turistični produkt Inspiracija.  

 

D. PROSTORSKA UREDITEV 

Opuščena industrijska območja in naselja rudarskih kolonij so priložnost za razvoj novih prostorskih rab, s 

katerimi lahko revitaliziramo industrijsko dediščino tudi v Trbovljah. To je lahko sistem razpršenega hotela, 

prostor za kreativne industrije ali pa popolnoma nova prostorska raba. Iščemo predloge za izvirno prenovo  



 

 

 

območja, ki ob upoštevanju potreb sodobnega turista odgovarja tudi potrebam in željam mesta, kot tudi 

posameznika, ki se prijavlja na natečaj (splošna in strokovna javnost). 

Kriteriji za izbiro: 

 jasna in celovita predstavitev ideje (oblikovno in funkcionalno oblikovana rešitev objektov, 

osrednjih javnih in zelenih površin), 

 atraktivnost rešitve kot kulturna, turistična in lokalna znamenitost, 

 jasno interpretirana povezanost s temo natečaja, industrijsko dediščino in povezavo z lokalnim 

okoljem (zgodba), 

 možnost uporabe lokalnih materialov, etnološke in gradbene dediščine, 

 funkcionalnost in uporabnost rešitve v prostoru. 

Izbrali bomo dva predloga najbolj izvirnega prikaza prenove rudarske kolonije ali industrijskega območja 

(rudnik, elektrarna, Njiva, …), enega iz vrste prijaviteljev iz splošne javnosti in enega iz strokovne javnosti - 

umetniki, arhitekti, urbanisti, krajinski arhitekti, ipd.. Prijavitelja izbranih predlogov bosta dobila povrnjene 

stroške za pripravo predloga do višine 100,00 EUR. Za izbrane predloge se bomo dogovorili o možnosti 

predstavitve koncepta zasnove v okviru projekta Inspiracija. 

 

DODATE INFORMACIJE 

Natečaj je predmet aktivnosti v projektu Inspiracija, ki poteka v okviru čezmejnega projekta »Revitalizacija 

mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na 

Reki«. Projekt se izvaja v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 in ga 

sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o projektu 

najdete tudi na spletni strani: www.inspiracija.eu, facebooku: inspiracija.eu in instagramu: inspiracijaeu. 

Za vse informacije o projektu INSPIRACIJA se lahko obrnete na: Zvezdana Lamovšek, Občina Trbovlje, tel: 03 

56 34 788, e-pošta: zvezdana.lamovsek@trbovlje.si in za dodatne informacije v zvezi z natečajem na: Špela 

Pavli Perko, BIRO P.P., tel: 051 603 956, e-pošta: natecaj.inspiracija@gmail.com 

 

Vljudno vabljeni! 

 
 
  

https://www.facebook.com/inspiracijaeu/%20in
https://www.instagram.com/inspiracijaeu/?hl=en
mailto:zvezdana.lamovsek@trbovlje.si
mailto:natecaj.inspiracija@gmail.com


 

 

 

Obrazec: PRIJAVA NA NATEČAJ INSPIRACIJA – kategorija A (doživetje) 

Prijavitelj: 
 
Ime in priimek oz. naziv institucije: 
_____________________________________________________________________ 
 
Naslov/sedež: _________________________________________________________ 
 
e-pošta: ______________________________________________________________ 
 
telefon: _______________________________________________________________ 

Vsebinska obrazložitev predloga: 

Ime oz. naziv doživetja: ____________________________________________________  

Ciljna skupina (obkroži):  otroci in družine / šole / ranljive skupine / starostniki / ljubitelji 
adrenalina / umetniki, arhitekti, urbanisti /  splošna javnost / drugi _______________________             

Predstavitev doživetja na največ dveh straneh A3 ali A4 format (opis, utemeljitev povezanosti s 

temo natečaja – zgodba, predstavitev možnosti izvedbe in možne prilagoditve za različne ciljne 

skupine, priloge - skica, fotografije, …): 

 

Stroški in cena doživetja na enoto: 

Predvideni stroški izvedbe na enoto (z DDV): 

 

Priporočena prodajna cena  (z DDV): 

 

Kraj in datum:        Podpis: 

__________________________     _____________________ 

Žig: 

 



 

 

  

Obrazec: PRIJAVA NA NATEČAJ INSPIRACIJA – kategorija B (kulinarični meni) 

 
Prijavitelj: 
 
Ime in priimek oz. naziv: 
_____________________________________________________________________ 
 
Naslov/sedež: _________________________________________________________ 
 
e-pošta: ______________________________________________________________ 
 
telefon: _______________________________________________________________ 

 

Vsebinska obrazložitev predloga: 

Ime oz. naziv menija: ____________________________________________________  

Predstavitev menija na največ dveh straneh A4 format (opis jedi, sporočilna vrednost, način 

priprave in izvedbe, možnost izvedbe in možne prilagoditve, možnost vključitve v gostinsko 

ponudbo, priloge – skice, fotografije, …): 

 

Stroški in cena menija na enoto: 

Stroški priprave menija na enoto (z DDV): 

Priporočena prodajna cena (z DDV): 

 

 

Kraj in datum:        Podpis: 

__________________________     ______________________ 

      Žig: 

 



 

 

 

Obrazec: PRIJAVA NA NATEČAJ INSPIRACIJA – kategorija C (spominek) 

 

Prijavitelj: 
 
Ime in priimek oz. naziv: 
_____________________________________________________________________ 
 
Naslov/sedež: _________________________________________________________ 
 
e-pošta: ______________________________________________________________ 
 
telefon: _______________________________________________________________ 

 

Vsebinska obrazložitev predloga: 

Naziv spominka:________________________________________________________ 

Pričakovana prodajna cena z DDV (obkroži): do 5 € / od 5 do 15 € / več kot 15 € 

Predstavitev spominka na največ dveh straneh formata A4 formata (opis izdelka in embalaže, 

sporočilna vrednost, način izdelave, uporabljeni materiali, možnost množične proizvodnje in 

možne prilagoditve, možnost vključitve v turistično ponudbo Trbovelj, priloge – skice, fotografije, 

izdelek, …): 

 

Stroški in cena na enoto: 

Predvideni stroški izdelave na enoto (z DDV): __________________ 

Priporočena prodajna cena na enoto (z DDV): __________________ 

 

Kraj in datum:        Podpis: 

__________________________     ______________________ 

                    Žig: 



 

 

 

Obrazec: PRIJAVA NA NATEČAJ INSPIRACIJA – kategorija D (prostorska ureditev) 

Prijavitelj: 
 
Ime in priimek oz. naziv institucije: 
_____________________________________________________________________ 
 
Naslov/sedež: _________________________________________________________ 
 
e-pošta: ______________________________________________________________ 
 
telefon: _______________________________________________________________ 

 

Vsebinska obrazložitev predloga: 

Ime oz. naziv doživetja: ____________________________________________________  

Vrsta prijavitelja (obkroži): strokovnjaki – umetniki, arhitekti, urbanisti, ipd.  /  splošna javnost  

Predstavitev ideje na največ dveh straneh A4 format (opis, sporočilna in uporabna vrednost, način 

in možnosti izvedbe, uporaba materialov, možne prilagoditve, …): 

 Vizualna predstavitev prenove na eni strani A3 format (lahko je risba, skica, 3d model, fotografija, 

kolaž,…):   

Stroški priprave predloga: 

 

Kraj in datum:        Podpis: 

__________________________     _____________________ 

                                                            Žig:                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Prijavitelj__________________________________________ (naziv / ime in priimek), ki ga 

zastopa*__________________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika – samo za pravne 

osebe) se strinjam s pogoji natečaja in izjavljam, da je spominek, ki ga prijavljam na NATEČAJ ZA »NAJ 

SPOMINEK, DOŽIVETJE, KULINARIČNI MENI IN PROSTORSKO UREDITEV INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE 

TRBOVELJ«   ___________________________________________________________________________  

(naziv prijavljenega spominka), moje avtorsko delo oziroma imam zanj urejene avtorske pravice. 

Potrjujem, da so vsi podatki, navedeni v prijavi, točni in da se strinjam s pogoji in merili natečaja.  

S podpisom soglašam z uporabo mojih v prijavi navedenih osebnih podatkov v okviru  projekta Inspiracija za 

naslednje namene: poročanje organom nadzora in kontrole o številu udeležencev in skupini deležnikov, ki ji 

udeleženec pripada, vključno s fotografijami dogodka; pošiljanje in objavljanje informacij o projektu in 

projektnih aktivnostih, dogodkih, seminarjih in vprašalnikih v zvezi s projektom Inspiracija.  

Podatki se bodo uporabljali do konca projekta, januarja 2021, oziroma hranili do roka, ki ga zahteva 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014 - 2020.  

 

 

 

Kraj in datum:        Podpis: 

__________________________     _____________________ 

                                                                         Žig: 

 

IZJAVA 

o izpolnjevanju pogojev ter strinjanju s hranjenjem podatkov in z objavo, fotografij in podatkov 


