Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/2015)
in na podlagi
Programa dela STO za leti 2018 in 2019
in na podlagi
Poslovnika o delu Strokovne komisije za podeljevanje priznanja Sejalec s
spremembami in dopolnitvami

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
in
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
DIREKTORAT ZA TURIZEM IN INTERNACIONALIZACIJO
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

razpisujeta podelitev SEJALCA, priznanja STO
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije

I. POZIV
Sejalec je eden izmed dveh pozivov Slovenske turistične organizacije (STO),
namenjenih spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem turizmu.
Sejalec je poziv za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih
proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji
prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Sejalec nagrajuje uspešno
uresničene novosti - inovacije v turizmu.
Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni,
ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri
oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem
trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in
tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi
dokumenti STO, Slovenije in Evrope.

II. PREDMET POZIVA
Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja STO za ustvarjalne in inovativne
turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih
pristopov (v nadaljevanju sejalec), so inovacije v turizmu, ki prispevajo k večji
prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.
Za potrebe poziva je inovacija definirana kot kakovostno načrtovana in uspešno
uvedena novost ali izboljšava na področju novih proizvodov, procesov in/ali
trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente nenavadnosti, prijaviteljeve izvirnosti,
sistemskega poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma.
III. PRIJAVA
Kandidati za sejalca prijavo oddate na portalu AIRTH, poziv Sejalec 2018.
Za priznanje Sejalec bodo kandidirali pologi, ki bodo pravilno oddani med 11. 5.
in 11. 6. 2018 (najpozneje do 23.59 ure).
IV. POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1. Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in
gospodarska interesna združenja, ključni partnerji STO, lokalne turistične
organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana
društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
2. Prijavljena inovacija je bila popolnoma uvedena v redno poslovanje podjetja
oz. prvič javno ponujena na trgu med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2017.
3. Prijava je v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. Namen sejalca).
4. Prijava je oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih.
V. PRIJAVNI POSTOPEK
1. Registrirajte se kot uporabnik portala AIRTH.
2. V objavi Sejalec 2018 kliknite na gumb
.
3. Odpre se vam prijavni obrazec, ki ga v celoti izpolnite.
4. Odgovore vnašate v slovenskem jeziku; izjema sta vnosni polji z angleškim
naslovom, ki ju izpolnite v angleškem jeziku za objavo na mednarodni strani
portala.
5. Prijavi v rubriki Slika dodate poljubno število slik, ki jih lahko tudi
poimenujete.
6. Kliknite Shrani.
Pri oddaji prijave veljajo splošni pogoji poslovanja AIRTH.
Po oddaji prijavo lahko urejate tako, da jo poiščete v rubriki Moji prispevki.
Urejanje prijave je dovoljeno le do izteka roka za prijavo. Po tem roku se smejo
prijave urejati le v primeru, ko je prijavitelj pozvan k dopolnitvam. Če prijavitelj

prijavo spreminja po roku za oddajo, ne da bi bil k temu pozvan s strani
koordinatorja poziva, se njegova prijava zavrže.
Pred javno objavo bo prijavo pregledal urednik portala.
Kot popolne se smatrajo tiste prijave, ki imajo izpolnjena vsa polja. Avtorje
nepopolnih prijav bomo najpozneje tri dni po roku za oddajo po e-pošti pozvali k
dopolnitvam. Rok za dopolnitve je tri delovne dni. Vse prijave bodo javno
objavljene največ deset dni po izteku roka za prijavo.
Z oddajo prijave po zgornjem postopku avtomatično postanete kandidat za sejalca
2018.
V primeru težav pri oddaji pologa pišite na naslov inovativnost@slovenia.info.
VI. POTEK OCENJEVANJA IN REZULTATI
1. Po zaključenem zbiranju prijav bo strokovna komisija izbrala polfinaliste.
2. Polfinaliste bo strokovna komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala
finaliste.
3. Med finalisti bo strokovna komisija izbrala zmagovalca – sejalca 2018.
Poleg naziva sejalec bo podeljen tudi naziv finalist. Naziv finalist prejmejo tisti
prijavitelji, ki se uvrstijo v finalni izbor.
V primeru premalo kakovostnih prijav si STO pridržuje pravico, da nagrade ne
podeli.
VII. OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih
izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem
prostoru,
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je
novost prenesena iz tujine),
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti,
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti,
naravnane po načelih trajnostnega razvoja.
Dodatno bo strokovna komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in
kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju,
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v
predpisanem obdobju.

VIII. PODELITEV
STO bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade.
Javna razglasitev rezultatov bo na Dnevih slovenskega turizma oktobra 2018.
Prejemnikom bodo slovesno podeljena priznanja in podane uradne obrazložitve,
ki jih bo pripravila strokovna komisija. Nagrajenci o rezultatih ne bodo obveščeni
vnaprej, ampak šele na javni razglasitvi.
STO bo po zaključenem izboru medijem poslal tiskovno sporočilo z rezultati
izbora.
IX. NAGRADE
SEJALEC 2018 prejme:
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2019 (predvidoma junija 2019),
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info,
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh o
inovativnem slovenskem turizmu,
- brezplačno predstavitev v reviji Tur!zem,
- vključevanje v promocijske aktivnosti STO,
- uporabo uradnega logotipa sejalec 2018 v vseh komunikacijskih sredstvih
(tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi.
FINALISTI SEJALEC 2018 prejmejo:
- brezplačno predstavitev v reviji Tur!zem,
- vključevanje v promocijske aktivnosti STO,
- uporabo uradnega logotipa finalist sejalec 2018 v vseh komunikacijskih
sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi.
Vsi PRIJAVITELJI na poziv prejmejo:
- brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.AIRTH.global.
Prejemniki naziva sejalec in finalist lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po
podelitvi. STO mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2018 razen za
objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije
nagrad niso možne.
X. LETNI NAČRT
11. maj 2018
objava poziva in pričetek zbiranja prijav
11. junij 2018
zaključek zbiranja prijav
objava prijaviteljev na spletnih straneh www.AIRTH.global
avgust 2018
obvestilo o izbiri polfinalistov

september 2018
obiski polfinalistov na terenu
izbira zmagovalcev
oktober 2018
svečana razglasitev na Dnevih slovenskega turizma 2018
podpis pogodbe s prejemniki naziva sejalec 2018
XI. VAROVANJE PODATKOV IN AVTORSKE PRAVICE
STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni
zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.
STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij
javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v
prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.
S prejemom naziva dobitniki soglašajo, da jih lahko STO navaja v vseh svojih
trženjskih aktivnostih.
Prijavitelj z oddajo prijave zagotavlja, da ima vsa potrebna upravičenja, da lahko
na prijavljenih inovacijah brez zadržkov prenaša vse materialne avtorske pravice
na druge subjekte.

Datum: 7. 5. 2018
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