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Spoštovani,  
 
Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek skupaj z parterjema Občino Rogašovci in Občino 
Hodoš pod okriljem LAS Goričko izvaja projekt z naslovom Gorički lejs - potencial razvoja 
Goričkega. Namen projekta je vzpostavitev verige proizvajalcev in predelovalcev lesa na 
območju LAS Goričko in s promocijskimi aktivnostmi povečati prepoznavnost proizvajalcev in 
predelovalcev lesa in s tem njihovih produktov, posledično pa povečati učinkovitost trženja 
njihovih produktov. Eden od temeljnih ciljev projekta pa je tudi povečati ozaveščenost ljudi o 
pomenu lesa in njegovih proizvodov.  
 
Prav z namenom povečati ozaveščenost ljudi o pomenu lesa in njegovih proizvodov se v 
okviru projekta izvaja Javni natečaj za izbiro OZAVEŠČEVALNIH ELEMENTOV izdelanih iz lesa.  
 

 

I. BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA  
JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO OZAVEŠČEVALNIH ELEMENTOV 
IZDELANIH IZ LESA V OKVIRU PROJEKTA ''GORIČKI LEJS'' 

 
 
1. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA  
 
Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek (v nadaljevanju 'nosilec') razpisuje javni (anketni) 
natečaj  o pomenu lesa in njegovih proizvodih, za izbor treh (3) OZAVEŠČEVALNIH 
ELEMENTOV (v nadaljevanju: element / elementi) izdelanih iz lesa.  
 
Kot element razumemo izdelavo lesenih izdelkov v obliki igral, skulptur, tabel, počivališč in 
podobno. Izdelki so naj nevsakdanji, raznoliki, da se dokaže, da je možno narediti tudi 
izdelke, ki se trenutno še ne uporabljajo iz lesa, oziroma so tovrstni izdelki iz lesa redki.  
Posamezni element je lahko sestavljen iz več enot. 
Ti elementi, bodo lahko tudi premični.  
 
Element mora biti v pretežnem delu izdelan iz lesa. Uporabijo se lahko samo lesne vrste, ki 
rastejo na območju Goričkega. V manjšem delu se lahko uporabijo tudi drugi pomožni 
materiali.   
 
   
2. POGOJI IN MERILA: 
 
Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z 
večjim številom predlogov, za vsak natečajni predlog mora posebej dostaviti vso 
dokumentacijo, ki je navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja.  
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Z oddajo prijave na javni natečaj se prijavitelji zavežejo, da so sposobni izdelati prijavljene 
elemente v doglednem roku, oziroma v 30 dneh od dneva potrjenega izbora. 
Oziroma najkasneje do 15.08.2013, če se tako pravočasno dogovorita in strinjajo vsi 
udeleženci (nosilec, prijavitelj in izvajalec) 
 
Na natečaju lahko sodelujejo predlogi elementov, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo:  

• kulturno in naravno dediščino Goričkega, 

• tradicijo Goričkega in sodobno ustvarjalnost,  

• uporabno vrednost lesa.  
 

Prispele predloge elementov bo ocenjevala tričlanska (3) ocenjevalna komisija, ki jo imenuje 
predsednica Društva Žitek.   
 
Ocenjevalni kriteriji:  

• element kot del izročila – dediščine  (1-10 točk) 

• estetska vrednost (1 – 10 točk) 

• uporabljen material (1 – 10 točk)   

• izvirnost elementa (1 – 10 točk)  

• tržna vrednost (1 – 10 točk) 
 
Ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material: skice, tekstovne 
obrazložitve, fotografije in drugo. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem 
prijav vodi koordinator javnega natečaja, imenovan s strani predsednice Društva Žitek. 
Koordinator javnega natečaja ni član strokovne ocenjevalne komisije.    
 
Vsi kriteriji ocenjevanja so medsebojno enakovredni.  
Najvišja možna skupna ocena je 50 točk. Izbrani bodo tisti trije (3) elementi, ki bodo dosegli 
najvišje število točk v seštevku. Če bo več kot trije (3) elementov dobilo enako število točk v 
seštevku, bo bolje uvrščen tisti element, ki bo imel večje število točk pri prvem kriteriju. Če 
tudi tako ne bo možno izbrati treh najboljših elementov, se bo naprej uvrstil element z 
večjim številom toč pri naslednjem kriteriju. 
 
Ocenjevanje prijavljenih elementov bo anonimno. 
Ob predaji končno izdelanega elementa je potrebno izpolniti naslednje pogoje: 

� na elementu mora biti na vidnem polju označen logotip projekta Gorički lejs in 
logotip sofinancerjev projekta; 

� prepoznavno obeležje prijavitelja oz. proizvajalca (npr. logotip ali kratek naziv). 
Velikost teh oznak na elementu se določi v soglasju z nosilcem. 
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3. VREDNOST OZAVEŠČEVALNEGA ELEMENTA: 
 
Prijavitelji, ki bodo na izboru dosegli prve tri (3) najboljše ideje, bodo prejeli denarne 
nagrade,  v obliki poplačila dela in materiala za izdelavo elementa. Izbrani prijavitelji morajo 
izdelati in dostaviti elemente v dogovorjenem roku iz tega natečaja. 
Pred izplačilom nagrade prijavitelj zagotovi celotni razvoj, izdelavo, distribucijo, postavitev, 
montažo oziroma celotno predajo elementa nosilcu ter izpolni vse ostale zahteve iz tega 
javnega natečaja. 
 
Skupna vrednost nagrade s stroškom elementa je lahko največ 2.800,00 EUR z DDV. Cena 
mora vsebovati stroške materiala in dela. Vrednost elementa oceni izdelovalec predloga 
sam, na podlagi priloženih skic, načrtov, cenikov, fotografij in podobno.   
Stroški povezani z izdelavo izročenega pilotnega elementa, se prijavitelju povrnejo na podlagi 
računa v valuti 30 dni od predaje.  
 
Ocenjena vrednost elementa navedena v prijavnem obrazcu na ta javni natečaj je 
zavezujoča. To pomeni, da v primeru izbora posameznega predloga elementa prijavitelj 
zagotovi tudi njegovo izdelavo v zahtevanem roku. Poplačilo stroškov za izdelavo, skupno z 
nagrado elementa se izvede na podlagi ocenjene vrednosti v prijavnem obrazcu.  
Izbranih elementov organizator ne vrača in bodo ostali v lasti nosilca ter obeh partnerjev 
projekta. Prijavitelj (avtor) se z izborom in prejetjem nagrade odreka lastništva nad tem 
elementom. 
 
Nosilec s podelitvijo nagrad izbranim elementom ne odkupuje avtorskih pravic nad temi 
elementi.  
Nosilec in prijavitelj se lahko po poteku tega natečaja, s pisnim soglasjem nosilca, dogovorita, 
da prijavitelj oziroma njegov izvajalec, proizvaja tovrstne elemente, ki vsebujejo vse njegove 
temeljne elemente in njegovo sporočilnost brez kakršne koli odškodnine nosilcu tega 
natečaja. 
 
4. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV: 
 
Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
dokumentacije.  
Prijava mora vsebovati dokončan predlog elementa v obliki: 

- skice, načrta, makete, fotografije in podobno (vsaj 2 izmed navedenih kriterijev),  
- izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki,  
- vsebinsko obrazložitev in priloge ter izpolnjeno izjavo o avtorstvu.  

 
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Javni natečaj za izbiro 
ozaveščevalnih elementov iz lesa ''Gorički lejs''.  
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Prijavitelji morajo svoje prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15. 
maja 2013 na naslov: Društvo za trajnostni razvoj podeželja »ŽITEK«, Andrejci 33 A, 9221 
Martjanci ali jo do tega dne oddati v pisarni prostorov BISTRE HIŠE Martjanci, Martjanci 36, 
9221 Martjanci in sicer vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro 
 
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Oddaja prijav 
pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja. 
 
5. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA: 
 
Odpiranje prijav ne bo javno.  Prijavnice in vsebinske obrazložitve z dodeljeno šifro, bodo do 
odločitve ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi 
ocenjevalne komisije bo Društvo Žitek obvestilo o izbiri vse prijavitelje, in sicer najkasneje 30. 
dan po sprejemu odločitve.  
 
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna.  
 
Oddani predlogi elementov ostanejo v arhivu Društva Žitek. Prijavitelji katerih predlogi ne 
bodo izbrani, obdržijo polno pravico avtorskega razpolaganja s predlogom elementa in ga po 
lastni volji proizvajajo in distribuirajo. Nosilec iz tega naslova ne pridobi nobenih pravic. 
 
Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni v na spletni strani Društva Žitek ter Občine Hodoš 
in Rogašovci.  
Društvo Žitek si pridržuje pravico, da se javni natečaj razveljavi, če se naknadno ugotovi, da 
prijavitelj (avtor) ne izpolnjuje vseh pogojev iz natečaja oz. je pri prijavi posredoval 
neresnične podatke.  
 
6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO 
 
Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na 
spletni strani Društva Žitek: http://www.zitek.si.   
 
Dodatne informacije lahko dobite tudi na Društvo Žitek, tel.: 02 538 16 63, e-pošta: 
goricki.lejs@gmail.com   
 
 
 

       Društvo Žitek: 
Katja Karba, predsednica društva 


