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JAVNI NATEČAJI ZA PROMOCIJO RABE LESA 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

Datum odgovorov: 14.8.2013 

1. VPRAŠANJE: 
Ali lahko na javnem natečaju za izbor naj-lesenega izdelka kandidirajo izdelki, ki so že v 
prodaji  (torej se že ponuja na prostem trgu) ali samo izdelki, ki še niso plasirani na trg? 

 

Odgovor:  

V okviru Sklopa B: Javni natečaj za izbor naj-lesenega izdelka lahko prijavitelj prijavi prototip, 

pred-industrijski ali industrijski izdelek. 

 

2. VPRAŠANJE: 
Glede na specifiko proizvodne tehnologije ni možno poslati načrta izdelka, ker se ista 
tehnologija uporablja za različne lesne izdelke. Ali je možna prijava brez načrta? Ali je 
potrebno priložiti fotografijo poljubnega izdelka ali zadostuje samo opis inovativne 
tehnologije? 
 

Odgovor: 

Načrt izdelka in fotografije so obvezni elementi prijavnega obrazca. Brez vnosa zahtevanih 

prilog sistem ne bos prejel prijave oz. bo ta pomanjkljiva. V kolikor načrta izdelka ni možno 

poslati, je potrebno prijavi priložiti drug element ali skico v Pdf formatu, ki bo v pomoč  

komisiji pri ocenjevanju. Priložena je lahko fotografija poljubnega izdelka. Opisane težave so 

lahko pisno opredeljene v okviru opisa inovacije. 

 

3. VPRAŠANJE: 
Ali je možno v sklopu A oddati prijave za več kategorij oziroma ali je možno znotraj 
kategorije prijaviti več različnih projektov? 
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Odgovor: 

Prijavitelj prijavi različne vsebine (projekte) v različnih kategorijah, vendar je omejen s 

skupno največ dvema prijavama v tem sklopu (sklop A – Naj lesene zgradbe). V primeru, da 

različna prijavitelja prijavljata isto vsebino projekta, se uvrsti v postopek ocenjevanja tista 

prijava, ki je bila elektronsko oddana prej po času. V kolikor bo prijavitelj prijavil več kot dve 

prijavi, si naročnik pridržuje pravico, da bo v ocenjevanje vključil tisti dve prijavi, ki sta bili 

časovno oddani pred ostalimi, ostale pa bodo avtomatsko izključene iz ocenjevanja. 

 

Datum odgovorov: 27.8.2013 

4. VPRAŠANJE: 

Ali lahko na natečaju sodeluje tudi biro iz Avstrije? 
 

Odgovor: 

Vlada RS je dne 27.6.2012 sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti celotne 

gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020. SPIRIT Slovenija želi v okviru javnih natečajev 

za promocijo rabe lesa spodbuditi pozitivno podobo lesa, krepiti zavedanje o lesu ter 

spodbujati uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju. Cilj 

je posredno vplivati na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije. 

Prijavo na natečaje lahko odda vsaka slovenska fizična ali pravna oseba. Merila in 

metodologija ocenjevanja prijav temeljijo na namenu in ciljih javnega natečaja. 

 

5. VPRAŠANJE: 

Ali je možno v isti kategoriji (npr. luksuzni lesen izdelek) prijaviti 3 izdelke, ki vsebinsko 
skupaj tvorijo celoto, hkrati pa ima vsak svojo zgodbo?  
 

Odgovor: 

Prijavitelj lahko isto vsebino projekta prijavi samo enkrat. Isti prijavitelj lahko prijavi različne 

vsebine v različnih kategorijah, vendar je omejen s skupno največ dvema prijavama v tem 

sklopu.  V primeru, da različna prijavitelja prijavljata isto vsebino projekta, se uvrsti v 

postopek ocenjevanja tista prijava, ki je bila elektronsko oddana prej po času. V kolikor bo 

prijavitelj prijavil več kot dve prijavi, si naročnik pridržuje pravico, da bo v ocenjevanje vključil 

tisti dve prijavi, ki sta bili časovno oddani pred ostalimi, ostale pa bodo avtomatsko izključene 

iz ocenjevanja. 
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6. VPRAŠANJE: 

V katero kategorijo Sklopa B: Javni natečaj za izbor naj-lesenega izdelka, se lahko uvrsti 
lesen izdelek, ki ga lahko sestavijo in okrasijo otroci v starosti od 7 do 12. oziroma 15. let? 

Odgovor: 

Z natečajem za naj-leseni izdelek želimo promovirati rabo lesa v vsakodnevnem življenju in 

posredno vplivati na izboljšanje stanja slovenske lesno predelovalne industrije. 

Metodologija ocenjevanja projektov lesenih izdelkov bo zajemala 4 strokovne vidike 

ocenjevanja, in sicer: 

1. oblikovalski vidik (inovativnost, funkcionalnost, izbor materialov) 
2. tržna naravnanost (iskanje tržne niše, ekonomsko trženje, uveljavljanje blagovne 

znamke na ciljnem trgu) 
3. tehnološka dognanost (kakovost izdelave, tehnološke rešitve) 
4. okoljski vplivi (upoštevanje načel koncepta C2C, raba virov v celotnem življenskem 

ciklu). 
 

Za mlado populacijo je predviden natečaj za izbor naj-inovativne rabe lesa (SKLOP C), v 

kategoriji srednješolske projektne naloge, kjer želimo med mladimi spodbuditi razmišljanje o 

lesu. Mladi pogosto razmišljajo izven okvira, zato je namen natečaja spodbuditi dijake, da 

pripravijo eseje, projektne naloge ali idejne predloge na temo inovativnih rab lesa, torej rab 

lesa za izdelke oziroma namene uporabe, kjer lesa do sedaj nismo uporabljali. V kategoriji 

srednješolska projektna naloga se na javni natečaj lahko prijavijo dijaki, ki so bili v šolskem 

letu 2012/2013 vpisani v srednješolsko izobraževanje. Kot dokazilo je potrebno predložiti 

Potrdilo o šolanju za šolsko leto 2012/2013. 

 

Datum odgovorov: 30.8.2013 

7. VPRAŠANJE: 
V katero kategorijo spada izdelek, ki je razviden na sliki v priponki? 
 

Odgovor:  

Sklop A: med  lesene gradnje spadajo zgrajeni objekti v preteklih 5 letih v kategorijah: 

- Stanovanjske stavbe, 

- Javne stavbe, 
- Poslovno-industrijski objekti, 
- Inženirski objekti in tehnične rešitve. 
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Sklop B:  inovativno oblikovani izdelki, izdelanega iz slovenskega lesa, z visoko dodano 

vrednostjo v štirih različnih kategorijah: 

- Pohištvo, 
- Lesena igrača za predšolske otroke, 
- Lesen didaktičen pripomoček za osnovnošolce/srednješolce, 
- Luksuzni lesen izdelek. 

 

Sklop C: inovativni materiali na bazi lesa, kompozitov, hibridov, postopkov predelave in 

obdelave lesa in lesnih kompozitov v kategorijah: 

- Inovativna raba lesa, 
- Srednješolska projektna naloga. 

 

Kot prijavitelj se odločate za posamezno kategorijo, v kateri boste sodelovali na natečajih. 

Prijavitelj lahko isto vsebino projekta prijavi samo enkrat. Isti prijavitelj lahko prijavi različne 

vsebine v različnih kategorijah, vendar je omejen s skupno največ dvema prijavama v tem 

sklopu. 

 

Datum odgovorov: 3.9.2013 

8. VPRAŠANJE: 
Ali lahko v kategoriji srednješolske naloge namesto potrdila o šolanju velja kopija spričevala 
za leto 2013/2014, ker je prijavitelj že zaključil šolanje v letu 2013? 
 

Odgovor: 

V kategoriji srednješolska projektna naloga se na javni natečaj lahko prijavijo dijaki, ki so bili 

v šolskem letu 2012/13 vpisani v srednješolsko izobraževanje. Kot dokazilo o šolanju lahko 

priložite kopijo spričevala in diplomo o zaključku šolanja, s pripombo. 

9. VPRAŠANJE: 
Ali lahko na natečaju sodeluje urbanistično arhitekturna diplomska naloga in v kateri sklop 
oziroma kategorijo spada? 
 

Odgovor: 

Diplomska naloga kot taka ne spada v nobeno posebno kategorijo javnega natečaja.  Javni 

natečaj za izbor naj-inovativne rabe lesa (sklop C) poleg srednješolske projektne naloge 

zajema tudi kategorijo katera koli druga inovativna raba lesa.  
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V kategoriji katera koli druga inovativna raba lesa lahko sodelujejo vsi projekti, ki spodbujajo 

razvoj novih, inovativnih rab lesa na vseh nivojih. Prijavitelj mora sam oceniti ali je njegovo 

diplomsko delo projekt s področja inovativne rabe lesa. 

 

10. VPRAŠANJE: 

Prijava preko web portala ni uspela. Ali se lahko pripravi ZIP datoteka s predpisano vsebino 
in se jo pošlje preko WeTransfer ali drugače? 
 

Odgovor: 

Javni natečaj za izbor naj-lesenega izdelka določa način prijave projekta le v elektronski 

obliki in ga lahko prijavitelj izpolni na spletnem naslovu http:/www.podjetniski-

portal.si/prijave/nagrada-za-naj-lesen-izdelek-2013. Prijava se odda preko spletnega 

obrazca, elektronsko. Prijav v fizični pisni obliki naročnik ne sprejema. 

Zaradi zgoraj navedenega nobena druga oblika prijave ni mogoča. Prijavo je potrebno 

obdelati in ponovno oddati ter javiti morebitne tehnične težave pri oddaji.  

 

Datum odgovorov:  4.9.2013 

11. VPRAŠANJE: 

Ali morajo biti prijavljeni objekt/produkt/raba do prijave tudi realizirani? Na to nakazuje 
zahteva natečaja po oddaji fotografij. Ali je le-te možno nadomestiti z realističnimi 3D 
prikazi? 
 

Odgovor: 

Predmet Javnega natečaja za izbor naj-lesene gradnje je izbira najprimernejših projektov 

lesene gradnje za zgrajene objekte v preteklih 5 letih v štirih različnih kategorijah (Sklop 

A). Prijavitelj prijavi projekt s spletnim obrazcem v katerem opredeli osnovne podatke o 

projektu ter tehnične karakteristike zgradbe, vključno s kratkim opisom objekta, načrti in 

fotografijami. 

Predmet Javnega natečaja za izbor naj-lesenega izdelka je identifikacija in izbor 

inovativno oblikovanega izdelka, izdelanega iz slovenskega lesa, z visoko dodano vrednostjo 

v štirih različnih kategorijah (Sklop B). Prijavitelj preko spletnega obrazca opredeli podatke o 

izdelku (stanje izdelka, uporabljeni material, namen uporabe izdelka, tehnologijo izdelave 

izdelka, tržni potencial izdelka ter vpliv izdelka na okolje in družbo), vključno z načrti izdelka 

in fotografijami. 
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Predmet Javnega natečaja za izbor naj-inovativne rabe lesa je identifikacija in izbor novih 

inovativnih materialov na bazi lesa, kompozitov, hibridov, postopkov predelave in obdelave 

lesa in lesnih kompozitov v dveh različnih kategorijah (Sklop C). Prijavitelj v spletnem 

prijavnem obrazcu opisno predstavi: (a) inovativno rabo lesa (pomen inovacije, opis tehnične 

rešitve, prednost v primerjavi z obstoječimi rešitvami, stanje inovacije: prototip, pred-

industrijski izdelek, v industrijski proizvodnji), možnost za aplikacijo v Sloveniji ali (b) 

Srednješolsko projektno nalogo, ki naj zajema razmišljanje o rabi/vlogi lesa v prihodnje, 

idejno zasnovo za inovativen lesen izdelek, idejo za inovativno rabo lesa. 

Priloge k prijavi so odvisne od posameznega sklopa Javnega natečaja in so kot take tudi 

določene. Iz vprašanja ni razvidno na kateri sklop se nanaša, zato je potrebno preveriti 

zgoraj navedene podatke.  

Datum odgovorov: 5.9.2013 

12. VPRAŠANJE: 

V kategorijo za luksuzni leseni izdelek sta bila vpisana 2 izdelka. Ali je to skladno s pravili 
natečaja? Ali je potrebno narediti dve prijavi?  
 

Odgovor: 

Sklop B zajema štiri različne kategorije. Prijavitelj lahko isto vsebino projekta prijavi samo 

enkrat. Isti prijavitelj lahko prijavi različne vsebine v različnih kategorijah, vendar je omejen s 

skupno največ dvema prijavama v tem sklopu. V kolikor bo prijavitelj prijavil več kot dve 

prijavi, si naročnik pridržuje pravico, da bo v ocenjevanje vključil tisti dve prijavi, ki sta bili 

časovno oddani pred ostalimi, ostale pa bodo avtomatsko izključene iz ocenjevanja. 

 

13. VPRAŠANJE: 

Ali morata biti v segmentu B le dve prijavi ali to velja za posamezno kategorijo (pohištvo, 
luksuzni izdelki ipd), torej v vsaki kategoriji do 2 prijavi. 
 

Odgovor: 

V enem sklopu natečaja sta možni 2 prijavi za 2 različni kategoriji, vendar ne z isto vsebino. 
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Datum odgovorov: 9.10.2013 

14. VPRAŠANJE: 

Prijavi na natečaj je potrebno priložiti načrte v formatu PDF oziroma DWF. Ali zadostuje tudi 

slika skice, ki je narisana ročno? 

 

Odgovor: 

Za sklop B prijavitelj v spletnem obrazcu »Prva nacionalna nagrada za lesen izdelek 2013« 

opredeli podatke o izdelku (stanje izdelka, uporabljeni material, namen uporabe izdelka, 

tehnologijo izdelave izdelka, tržni potencial izdelka ter vpliv izdelka na okolje in družbo), 

vključno z načrti izdelka in fotografijami. Pri prijavi projekta lesenega izdelka naj prijavitelj 

sledi navodilom v spletnem obrazcu in priloži tudi dodatno dokumentacijo namenjeno 

dodatnim pojasnilom kot so načrti, skice, fotografije v obsegu, ki je določen na spletnem 

obrazcu. 

 

Datum odgovorov: 10.9.2013 

15. VPRAŠANJE: 

Elektronska prijava v več poskusih ni uspela. Ali je možno zaradi tega prijavo oddati na 

kakšen drug način? 

 

Odgovor: 

Prijave ni mogoče oddati na noben drug način kot elektronsko. Možno, da je problem v 

obsegu priponk ali kaj podobnega. Ponovni prijavi naj se pripnejo datoteke v manjšem 

formatu in po navodilih elektronske prijavnice poskusi oddati vlogo. 


