RAZPISI
1. RAZPIS/PRIJAVA ZA SODELOVANJE NA RAZSTAVI: IZDELKI IZ LOKALNEGA LESA
2. RAZPIS/PRIJAVA: INDIVIDUALNE KONZULTACIJE Z OBLIKOVALCEM IN ARHITEKTOM ZA
RAZVOJ IN NADGRANJO IZDELKOV IZ LOKALNEGA LESA

1. RAZPIS/PRIJAVA ZA SODELOVANJE NA RAZSTAVI: IZDELKI IZ LOKALNEGA LESA
V okviru operacije „Uporabimo lokalni les“(program CLLD, sklad ESRR), vas vljudno vabimo k
sodelovanju na promocijski razstavi inovativnih izdelkov iz lokalnega lesa.
Razstava bo potekala v začetku septembra 2020 na območju LAS Gorenjska košarica. Razstava in
prijavitelji bodo promovirani preko spletnih medijev. Komisija bo na razstavi izbrala izdelke, ki bodo
predstavljeni v tiskanem promocijskem katalogu.
S sodelovanjem na razstavi boste svoje izdelke in dejavnost na celovit in odmeven način predstavili
javnosti in morebitnim strankam ter pripomogli k promociji lesa in kvalitetnih lesenih izdelkov z
Gorenjske.
K sodelovanju vabimo podjetja, obrtnike, rokodelce, oblikovalce in ljubitelje, ki se ukvarjate z
obdelavo lesa in proizvodnjo lesenih izdelkov.
Udeležba na razstavi je brezplačna.
1. Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z
enim ali z večjim številom izdelkov, za vsak eksponat posebej pa mora prijavitelj dostaviti
prijavnico.
2. Na razstavo lahko prijavite eksponate, ki so v celoti ali v večini izdelani iz masivnega lesa ali
pa leseni material predstavlja pomemben del izdelka. Prednost bodo imeli izdelki izdelani, iz
lesa s slovenskim poreklom.
3. Na razstavo lahko prijavite izdelke, ki so v fazi izdelave ali kot idejne skice in bodo
dokončani do 20.8.2020
4. Na razstavi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe z območja LAS Gorenjska košarica
(občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora,
Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica).
5. Končno izbiro za uvrstitev izdelkov na promocijsko prodajno razstavo bo opravila strokovna
komisija. Izbrani izdelki bodo enotno predstavljeni z imenom izdelovalca, nazivom,
kontaktnimi podatk, ceno in zgodbo.
6. Razstava bo v začetku septembra na območju LAS Gorenjska košarica. Prijavitelji bodo
promovirani preko spletnih medijev. Komisija bo na razstavi izbrala izdelke, ki bodo
predstavljeni v katalogu. Organizator razstave si pridružuje pravico do oskupa eksponatov.
7. Rok za prijavo: 7. julij 2020. Prijavnice pošljite na naslov: bohinjsko@bohinj.si ali na
Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4245 Bohinjsko jezero.
8. V kolikor vas sodelovanje zanima, a imate glede tega vprašanja, nas pokličite 040 229 079
(dr. Jana Vilman) ali pišite na bohinjsko@bohinj.si, in skupaj bomo izpolnili prijavni obrazec.

PRIJAVNICA

NA RAZSTAVO UPORABIMO LOKALNI LES

PRIJAVITELJ
Naziv in priimek fizične
osebe oz. naziv pravne osebe
Naslov
Ime in priimek kontaktne
osebe
Telefon
e-mail
Avtor/ji izdelka
Naziv izdelka
Gradivo/a iz katerih je
izdelek narejen
Izvor gradiv
Način izdelave (Ročno,
strojno kombinirano)
Število možnih ponovitev
izdelka (unikat – neponovljiv,
maloserijski, serijski, itd.)
Zgodba, zgodovina in/ali
posebnost izdelka

Promocijsko besedilo za
izdelek (do 250 znakov)

Prodajna cena izdelka

2. RAZPIS/PRIJAVA: INDIVIDUALNE KONZULTACIJE Z OBLIKOVALCEM IN ARHITEKTOM
ZA RAZVOJ IN NADGRANJO IZDELKOV IZ LOKALNEGA LESA

V okviru operacije „Uporabimo lokalni les“ (program CLLD, sklad ESRR) , vas vljudno vabimo k
sodelovanju v projektnih aktivnostih: razvoj in nadgradnja inovativnih izdelkov iz lokalnega
lesa.
K sodelovanju vabimo podjetja, obrtnike, rokodelce, oblikovalce in ljubitelje, ki se ukvarjate z
obdelavo lesa in proizvodnjo lesenih izdelkov.
Prijaviteljem bodo na voljo brezplačne strokovne delavnice in brezplačne individualne konzultacije.
Namen individualnih konzultacij z oblikovalcem in arhitektom je brezplačno strokovno svetovanje
prijaviteljem pri razvoju novih ali nadgradnji obstoječih izdelkov iz lesa in izdelkov, kjer je les eden
od gradnikov.
1. Na poziv se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z enim ali z
večjim številom izdelkov. V primeru večje količine prijav, bo strokovna komisija izbrala
ustrezne kanditate. Prijavitelji morajo imeti naslov stalnega prebivališča ali sedež podjetja na
območju občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska
Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.
2. Prednostno bodo obravnavani prijavitelji, ki želijo razviti ali nadgraditi izdelke iz lesa ali
izdelke katerih eden od gradnikov je les slovenskega porekla, primerne za opremo in
dekoracijo interierja.
3. Izdelki in prototipi razviti in/ali nadgrajeni preko aktivnosti projekta Uporabimo lokalni les,
bodo predstavljeni v promocijskem tiskanem katalogu in na razstavi septembra 2020. Izbrani
izdelki bodo umeščeni v opremo interierja nastanitvenega objekta.
4. Na individualne konzultacije za razvoj inovativnih izdelkov iz lesa se prijavite s prijavnico.
5. Rok za izdelavo prototipov ali končnih izdelkov je 20.8.2020
6. Rok za prijavo: 7. julij 2020. Prijavnice pošljite na naslov: bohinjsko@bohinj.si ali na
Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4245 Bohinjsko jezero.
7. V kolikor vas sodelovanje zanima, a imate glede tega vprašanja, nas pokličite 040 229 079
(dr. Jana Vilman) ali pišite na bohinjsko@bohinj.si, in skupaj bomo izpolnili prijavni obrazec.

Veselimo se sodelovanja!
Klemen Langus
Direktor, Turizem Bohinj
PRIJAVNICA

ZA VKLJUČITEV V AKTIVNOST ZA RAZVOJ IN NADGRADNJO INOVATIVNIH IZDELKOV IZ LESA

PRIJAVITELJ
Naziv in priimek fizične
osebe oz. naziv pravne osebe
Naslov
Občina
Ime in priimek kontaktne
osebe
Telefon
e-mail
Avtor/ji izdelka
Naziv izdelka ali ideje
Gradivo/a iz katerih je/bo
izdelek narejen
Izvor gradiv
Način izdelave (Ročno,
strojno kombinirano)
Število možnih ponovitev
izdelka (unikat – neponovljiv,
maloserijski, serijski, itd.)
Zgodba, zgodovina in/ali
posebnost izdelka

Promocijsko besedilo za
izdelek (do 250 znakov)

Podpis prijavitelja
Kraj in datum

