
 
3. Festival velikonočne potice na Gradu Otočec 

Pravila natečaja 

 
1.  
Ta pravila urejajo sodelovanje ter izvedbo natečaja Festivala velikonočne potice na Gradu Otočec, ki 
ga tradicionalno organizira družba Terme Krka, d. o. o., Novi trg 1, 8000 Novo mesto (v 
nadaljevanju: organizator). 
 
2.  
V natečaju se zbirajo potice, ki jih organizatorju pošljejo sodelujoči. Izmed njih strokovna komisija 
izbere tri najboljše in jim podeli zlato, srebrno in bronasto priznanje 3. Festivala velikonočne potice, 
organizator pa jih nagradi še s priložnostnimi materialnimi nagradami, v obliki brezplačnih storitev, 
ki jih nudi družba Terme Krka. Če komisija oceni, da je več izdelkov enakovrednih, v drugem krogu 
ocenjevanja zaostri kriterije in na koncu soglasno, s konsenzom, odloči o treh zmagovalnih poticah. 
 
3.  
Potice, ki jih bodo na 3. Festival na Gradu Otočec dostavili dijaki in študentje povabljenih slovenskih 
strokovnih srednjih in višjih šol, bodo ocenjene v ločeni kategoriji, vendar tudi zanje veljajo pravila 
iz nadaljevanja tega dokumenta. Tudi njihovi izdelki morajo slediti zakonitostim (oblika, tekstura, 
razmerje testo-nadev), ki veljajo za tradicionalno slovensko potico, svojo izvirnost pa lahko izražajo 
v velikosti, okusu in izboru nadevov. Dijaki in študentje se prijavijo kot fizične osebe, ob tem pa 
nastopajo tudi kot predstavniki svojih šol. Strokovna komisija bo njihove izdelke v ločeni kategoriji 
'mladih' ocenila po senzoričnih zakonitostih, trem, ki bodo prejeli najvišje število točk, bodo 
podelili zlato, srebrno in bronasto priznanje 3. Festivala velikonočne potice v njihovi kategoriji, 
najboljšo potico pa bo organizator nagradil s privlačno izobraževalno nagrado. 
 
4. 
Tričlansko strokovno komisijo imenuje organizator. Sestavljajo jo: 
- strokovnjak etnološke vede, 
- strokovnjak biotehniške ali agronomske vede, 
- strokovnjak, predstavnik organizatorja. 
 
5. 
Vse potice v oceno pred komisijo pridejo anonimno, organizator poskrbi za natančno evidenco in 
jih šele potem, ko komisija dokončno opravi svoje delo, za potrebe razstave opremi s podatki o 
ustvarjalcu, ki jih izpiše tudi na priznanja. Člani komisije delujejo v ločenem prostoru, kamor jim 
organizator v oceno sproti prinaša posamezne potice, označene samo z zaporednimi številkami 
oddaje v oceno. Pred ocenjevanjem komisija nima nobenega stika s prispelimi poticami. 
 
6.  
Potica mora ustrezati zakonitostim, ki jih je evropska komisija potrdila pri Slovenski potici kot 
zajamčeni tradicionalni dediščini, vendar svojo izvirnost in ustvarjalnost lahko izrazijo pri izbiri 
sestavin za testo in svojo domišljijo sprostijo pri nadevih, lahko je sladek ali slan. Pomembno je, da 
jo na ocenjevanje dostavijo brez posipa. 
 
7. 
Najboljši izdelki in njihovi ustvarjalci v obeh tekmovalnih kategorijah bodo deležni tudi velike 



medijske pozornosti. 
 
8. 
Zaključna prireditev 3. Festivala velikonočne potice bo 18. aprila 2019 ob 14. uri na Gradu Otočec 
(Otočec). Na njej bodo razglašene zmagovalne potice oziroma zmagovalci natečaja. 
 
Po zaključni prireditvi se organizira prodaja vseh potic, ki prispejo na natečaj. Vse so naprodaj po 
enotni ceni, nagrajene po nekoliko višji. Izkupiček bo organizator v celoti podaril v dobrodelne 
namene. 
 
Strokovna komisija nagrajence izbere na ocenjevanju, dva dni pred zaključno prireditvijo (v torek, 
16. aprila 2019). 
 
Strokovne kriterije, po katerih presoja poslane potice, strokovna komisija določi samostojno in po 
lastni presoji ob soglasju vseh članov. 
 
9. 
Pogoj za sodelovanje je prijava na natečaj. Prijaviti se je mogoče z obrazcem, ki je na voljo na 
spletni strani organizatorja (www.terme-krka.com) in ki se ga natisne, izpolni in pošlje (skeniranega) 
na elektronski naslov organizatorja (marketing@terme-krka.com) ali z navadnim pismom na naslov 
(Terme Krka, Marketing, Novi trg 1, 8000 Novo mesto - s pripisom "za natečaj 3. Festivala 
velikonočne potice"). Dijaki in študentje bodo na isti spletni strani našli poseben obrazec z oznako 
'dijaki in študentje'. 
 
V natečaju lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Društva, 
organizacije, aktivi in druge pravne osebe ne morejo sodelovati v natečaju, lahko pa sodelujejo 
njihovi člani kot posamezniki. Enako velja tudi za dijake in študente povabljenih slovenskih 
strokovnih srednjih in višjih šol, mladoletnim morajo starši vnaprej podpisati dovoljenje za 
sodelovanje in medijsko izpostavljenost, ki bo zajeto že v prijavnem obrazcu. 
 
V prijavi je treba navesti tudi kontaktne podatke izdelovalca potice (ime in priimek, naslov 
prebivališča, e-poštni naslov, telefonsko številko in zapisati vrsto potice, ali več različnih potic, ki jih 
posameznik prijavlja - dijaki in študentje navedejo še podatke o šoli) in potrditev o soglasju s Pravili 
natečaja.  
 
10.  
Vsak posameznik lahko sodeluje z več izdelki, na natečaj po lastni presoji lahko prijavi in prinese več 
različnih potic. 
 
11. 
Izdelovalci najboljših treh potic 3. Festivala velikonočne potice v obeh kategorijah prejmejo plaketo 
(zlato, srebrno ali bronasto), ki jim bo izročena na zaključni slovesnosti. Priznanje o sodelovanju 
prejme prav vsak sodelujoči, organizatorji pa bodo vsakemu podarili tudi vstopnico za enkraten 
obisk kopališča iz njihove termalne ponudbe. 
 
12. 
S prijavo na natečaj se udeleženec strinja z določili teh pravil, vključno s tem:  
- da bo svoj izdelek/izdelke - potico/potice organizatorju odstopil brezplačno in da bo/bodo potem 
naprodaj. Celoten izkupiček bo šel v dobrodelne namene. 



- da ne prejmejo denarnih nagrad, najboljše tri v obeh kategorijah pa bodo deležne posebne 
pozornosti organizatorja. 
 
13. 
V natečaju lahko sodelujejo vsi, katerih prijave bodo do organizatorja prispele do vključno en dan 
pred ocenjevanjem potic, torej do ponedeljka 15. aprila 2019. 
 
14. 
Udeleženci morajo svoj izdelek/izdelke - potico/potice dostaviti na Grad Otočec (Grajska cesta 2, 
8222 Otočec ob Krki) v obdobju zadnjih dveh dni do pred ocenjevanjem, in sicer: 
- najprej v nedeljo, 14. aprila 2019 ob  9.00, 
- najkasneje v torek, 16. aprila 2019 ob 9.00. 

 

15.  
Organizator se zavezuje, da bo z vsemi izdelki/poticami, ki bodo prispeli na natečaj, ravnal 
odgovorno in poskrbel za primerno skladiščenje vse do razstave potic, zaključne prireditve in 
prodaje potic, katere izkupiček bo v celoti namenjen v dobrodelne namene. 
 
16. 
Sodelujoči v natečaju organizatorju dovoli zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih 
podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007-
UPB1).  
 
Organizator se obvezuje, da bo vse zbrane osebne podatke varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 
ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. 
 
17. 
Pravila so objavljena na spletni strani organizatorja, ogledate pa si jih lahko tudi na njegovem 
sedežu in sicer najmanj še mesec dni po zaključni prireditvi. 
 
Ta Pravila natečaja za 3. Festival velikonočne potice na Gradu Otočec pričnejo veljati z dnem objave 
na spletni strani organizatorja.  
 
 
V Novem mestu, 18. marca 2019 

 
Terme Krka, d. o. o., Novo mesto 

 


