
Občina Šmartno pri Litiji razpisuje 
 
 
 

JAVNI NATEČAJ ZA IZDELAVO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE  
OBČINSKEGA GLASILA »KRAJEVNE NOVICE« 

 
 

1. Namen javnega natečaja  
Pridobitev idejnih rešitev za celostno grafično podobo občinskega glasila Občine Šmartno pri 
Litiji -  »Krajevne novice«. 
 

2. Nagrade 
Prvi trije najboljši predlogi, ki jih bo izbrala v ta namen sestavljena komisija, bodo nagrajeni 
in sicer: 
 
1. nagrada 1000,00 EUR (vključno z odkupom pravic) 
2. nagrada 200,00 EUR 
3. nagrada 100,00 EUR 

 
3. Kriteriji za izbor idejne rešitve 

Pri izboru najboljše idejne rešitve bodo upoštevni naslednji kriteriji: 
- lahka prepoznavnost in nezamenljivost (1-10 točk) 
- likovna čistost in originalnost (1-10 točk) 
- enostavna zapomnitev (1-10 točk) 
- skladnost s celostno grafično podobo Občine Šmartno pri Litiji (1-10 točk) 
Če bosta v seštevku dva ponudnika dobila enako število točk, bo bolje uvrščeni tisti ponudnik, 
ki bo imel večje število točk po prvem kriteriju. 
Najvišja skupna ocena za posamezni predlog je 40 točk. 
 

4. Odkup idejne rešitve 
Komisija bo izbrala idejno rešitev, ki bo prejela največ točk. 
Izbrani ponudnik na naročnika prenese materialne avtorske pravice na izbranem delu v celoti, 
naročnik pa mu za to izplača nagrado v višini 1.000,00 EUR brez DDV. V navedeni znesek so 
vštete vse morebitne dajatve ponudnika.  
 

5. Pogoji za udeležbo 
Natečaja se lahko udeležijo fizične in pravne osebe. 
V natečaju ne morejo sodelovati predstavniki naročnika, člani komisije in njihovi ožji 
družinski člani. 
 

6. Odpiranje ponudb 
Odpiranje ponudb bo 15.9.2015. 
Ponudniki naj svoje predloge z obrazložitvijo pod šifro, zapisno v levem zgornjem kotu 
ovojnice, do 15.9.2015 do 12. ure, posredujejo na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, 
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom JAVNI NATEČAJ – za oblikovanje 
občinskega glasila.  
V posebni ovojnici (označeni s pripadajočo šifro) mora biti predložen izpolnjen obrazec s 
podatki in izjava, ki sta priloga tega natečaja.  
 



 
 

7. Obvestilo o izbiri 
O izbiri bodo avtorji obveščeni osebno, javnost pa z objavo na spletni strani www.smartno-
litija.si. 

 
8. Dodatne informacije 

Dodatne informacije v zvezi z oddajo idejne rešitve lahko zahtevate v pisni obliki na naslov 
karmen.sadar@smartno-litija.si.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Župan občine Šmartno pri Litiji 
                                                                                                            Rajko Meserko l.r.   
 
 



PRIJAVA 
na javni natečaj za oblikovanje celostne podobe občinskega glasila 

 
 

Šifra ponudnika:________________________________ 
 
Ime in priimek, naslov (oz. naziv in naslov podjetja):_________________________________ 
 
Telefon:________________________________ 
 
Elektronska pošta:________________________________________ 
 
Davčna številka:___________________________________ 
 
Številka TRR:__________________________________  pri banki:____________________ 
 
 
 
 
(Samo za podjetja in s.p.) 
 
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe):____________________________________ 
 
Matična številka:____________________________________________ 
 
Kontaktna oseba:___________________________________________ 
 
Telefon kontaktne osebe:______________________________________________ 
 
 
 
Kraj in datum:_________________________ 
 
                                                                                                              Podpis (in žig) 
 
 
 
 
 
  



I Z J A V A  
 

Ponudnik:___________________________ 
 
 
 
 
 

Izjavljamo, 
 
 

da soglašamo z zahtevami in določili, ki so navedeni v javnem natečaju za izdelavo celostne 
grafične podobe občinskega glasila »Krajevne novice« in jih sprejemamo. 
 
Prav tako izjavljamo, da so vse navedbe, ki so podane v tej ponudbi, resnične. 
 
 
 
Kraj in datum:____________________ 
 
 
                                                                                                        
 
                                                                                                           Žig in podpis: 
 
                                                                                                 __________________________ 


