
 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK za izvedbo 
JAVNEGA NATEČAJA ZA SELNIŠKO SLADICO – KOZJAŠKA KRALJICA 

 
1. člen 

Ta pravilnik določa pogoje sodelovanja in kriterije ocenjevanja na natečaju SELNIŠKA 
SLADICA - KOZJAŠKA KRALJICA, ki bo izbran v sklopu tradicionalne prireditve PRAZNIK 
JABOLK (v nadaljevanju: JAVNI NATEČAJ) 
 

2. člen 
Za pripravo in izvedbo ocenjevanja so odgovorni organizatorji prireditve PRAZNIK JABOLK, za 
ocenjevanje sladice pa organizator in strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s 
področja gastronomije in komisija iz predstavnikov javnosti. Predsednik komisije predstavlja 
delo komisije javnosti ter odgovarja na vsa vprašanja, ki so vezana na ocenjevanje v sklopu 
tega javnega natečaja. 
 
Organizator prireditve PRAZNIK JABOLK zagotovi organizacijske in prostorske pogoje za 
nemoteno ocenjevanje in izvedbo natečaja. 
 

3. člen 
Na javnem natečaju lahko sodelujejo vse pravne osebe, samostojni slaščičarji, kuharji, kmetije, 
NVO-ji in posamezniki in imajo, v kolikor so pravne osebe, registrirano dejavnost, ki je predmet 
natečaja. 
 
Prijavitelji na javni natečaj se s prijavo zavežejo, da bodo, v kolikor bo njihova sladica izbrana, 
le-to vključevali v svojo redno ponudbo, ali zagotavljali dosegljivost sladice za obdobje enega 
(1) leta. 
 
Prijavitelji razpolagajo s primernimi poslovnimi prostori ali prostorskimi možnostmi, da prijavljeno 
sladico na javni natečaj, ki bi prejela naziv SELNIŠKA SLADICA – KOZJAŠKA KRALJICA, na 
ustrezen način postrežejo ali prodajo (zapakirano v embalaži, primerni za pekarno, trgovino ali 
drugo specializirano prodajalno s sladicami).  
 
Prijavitelj v primeru osvojitve naziva SELNIŠKA SLADICA – KOZJAŠKA KRALJICA sodeluje na 
prireditvi PRAZNIK JABOLK v Selnici ob Dravi, dne 28. 9. 2019 in bo zmagovalno sladico 
predstavil širši javnosti.  
 
Vsak sodelujoči lahko na javni natečaj prijavi sladico, ki mora biti izdelana iz naravnih sestavin 
in živil, s poudarkom na lokalnih produktih, v prvi vrsti z vključitvijo selniškega jabolka.  
 
Sladice so predvidoma hladne, v kolikor prijavitelj želi predstaviti toplo sladico, si mora za to 
priskrbeti vso ustrezno opremo za prezentacijo in postrežbo le-te. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednost pri izboru imajo lokalni prijavitelji, ne izključujejo pa se prijavitelji iz drugih območij. 
 
Sladica mora slediti inovativnosti v sestavinah, obliki in morebitni embalaži.  
 
Prijavitelji sami poskrbijo za vsa živila in ustrezno opremo za postrežbo, ki se jim po dogodku 
vrne. 
 

4. člen 
Prijavitelji se prijavijo na javni natečaj s posredovanjem prijavnice na elektronski naslov: . 
td.selnica@krs.net.  Prijavnico je potrebno oddati najkasneje do petka, 16.9.2019, do 13. ure. 
 
Ocenjevanje sladic bo potekalo v dveh delih, in sicer:  

1. Strokovna javnost: 27.9.2019 – Grad Viltuš; 
2. Splošna javnost: 28.9.2019 na prireditvi PRAZNIK JABOLK. 

 
Za predstavitev sladic ob ocenjevanju poskrbijo prijavitelji sami. Dostava in priprava sladic bo 
omogočena pred ocenjevanjem. O točnih urnikih bodo sodelujoči obveščeni ob pregledu 
prejetih vlog.  
 
Prijavitelji na javni natečaj morajo osem (8) porcij (kosov) vsake prijavljene sladice predložiti 
strokovni komisiji za ocenjevanje v servirni posodi, najkasneje do 24. 9. 2019. Prijaviteljem bo 
omogočen prostor za pripravo zaključnega oblikovanja sladice.  
 
Ocenjevanje sladic bo javno. Prijavitelji bodo javno predstavili sladico, njeno zgodbo in 
sestavine sladice.  
 
Organizator omogoči vsem sodelujočim prijaviteljem na javnem natečaju brezplačno stojnico v 
okviru prireditve PRAZNIK JABOLK. Na stojnici bodo prijavitelji predstavili sladico širši javnosti, 
ki bo lahko sladico v času prireditve ocenjevala. Prijavitelj bo imel na stojnici možnost prodaje 
sladice, ob predpostavki, da ima za prodajo urejene vse potrebne uradne dokumente in 
registracijo dejavnosti. Organizator bo pred prireditvijo določil enotno ceno sladice, ki jo bo 
sporočil sodelujočim prijaviteljem. 

 
5. člen 

Za samo ocenjevanje se bodo pripravili kriteriji, ki so priloga tega pravilnika.  
 

6. člen 
Selniška sladica – Kozjaška kraljica postane tista sladica, ki ji bo komisija dodelila največje 
število točk in bo prejela naziv SELNIŠKA SLADICA – KOZJAŠKA KRALJICA 2019.  
 
Komisija bo nagradila tudi drugo (2.) in tretje (3.) uvrščeno sladico po zbranem številu točk. 
Drugo uvrščena sladica bo nosila naziv SELNIŠKA SLADICA – KOZJAŠKA DAMA 2019,  tretje  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
uvrščena sladica bo nosila naziv SELNIŠKA SLADICA – KOZJAŠKA PRINCESA 2019. Vse 
ostale sladice bodo prejele potrdilo o sodelovanju, ki bo nosilo naziv SELNIŠKA SLADICA 2019. 
 

7. člen 
Vsi sodelujoči na javnem natečaju SELNIŠKA SLADICA – KOZJAŠKA KRALJICA, v sklopu 
prireditve PRAZNIK JABOLK 2019, bodo upravičeni do brezplačne stojnice na prireditvi 
PRAZNIK JABOLK 2020.  
 

8. člen 
Uradna razglasitev rezultatov javnega natečaja bo potekala v sklopu prireditve PRAZNIK 
JABOLK, v soboto, 28. 9. 2019 ob 17.30 uri.  

 
9. člen 

Vse informacije o natečaju so objavljene na www.tdselnica.si, www.selnica.si. Za dodatne 
informacije pokličite gospo Ivanko Frešer, predsednico komisije, na tel. št 051 632 310, ali 
posredujte vprašanje na e-naslov: td.selnica@krs.net. 
 
 
 
Selnica ob Dravi, 20.8.2019 
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