Zavod Znanje Postojna, javni zavod,
objavlja javni razpis
za prodajo lokalnih izdelkov domače in umetnostne obrti v turistično informacijskih centrih
(TIC) v Postojni.
V postojnskih turistično informacijskih centrih želimo razširiti ponudbo prodaje kvalitetnih izdelkov
domače in umetnostne obrti ter izdelkov, ki služijo promociji mesta in občine Postojna ter širši
Notranjsko-Kraški regiji. Cilj razpisa je prispevati k prepoznavnosti obrtnih dejavnosti in same regije ter
k prepoznavanju kvalitetnih lokalnih avtorjev in avtoric. Iščemo širok, a kvaliteten nabor izdelkov, od
unikatnih avtorskih ročnih izdelkov, replik izdelkov naše dediščine, sodobno interpretiranih izdelkov
naše dediščine, okrasnih predmetov, lončarskih, keramičnih, steklarskih, lesenih, šiviljskih izdelkov,
pletenin, vezenin, ročno izdelanih igrač, izdelkov iz voska, mil, dišavnic, zelišč do medu in drugo.
Namen razpisa:
-

Razširitev ponudbe prodaje kvalitetnih lokalnih izdelkov domače in umetnostne obrti

-

Vzpostavitev podpornega okolja za ohranjanje in promocijo tradicionalnih obrtnih
dejavnosti ter ročnih izdelkov v regiji

-

Spodbujanje ljudskega izročila in razvoja Postojne in Notranjsko-Kraške regije

Pogoji razpisa:
-

Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost in dovoljenje
za prodajo izdelkov (s.p., d.o.o., pridobljeno obrtno dovoljenje, registrirana dopolnilna
dejavnost,…)

-

Dokaz avtorstva na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca

Merila za izbor:
-

Kvaliteta izdelkov in umetniška vrednost ter vrednost ljudskega izročila

-

Ročna izdelava in unikatnost izdelka

-

Lokalna prepoznavnost

-

Skladnost izdelkov z razvojno strategijo Postojne in Notranjsko-Kraške regije

-

Izvirna ponudba

-

Prednost imajo lokalni obrtniki in ustvarjalci iz Notranjsko-Kraške regije

Način prijave:
-

Pravilno izpolnjen prijavni obrazec z vsemi potrebnimi prilogami (Slikovna predstavitev
izdelkov, podpisana izjava o avtorstvu, dokazilo o registrirani dejavnosti z namenom
prodaje)

Prijavno dokumentacijo pošljite na e-mail: ticgalerija@zavod-znanje.si ali po navadni pošti v zaprti
ovojnici s pripisom »za prodajo lokalnih obrtnih izdelkov« na naslov Zavod Znanje Postojna, javni
zavod, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna. Rok za oddajo prijav je 15. april 2014.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 040 122 318 ali na že omenjenem e-mail
naslovu (ticgalerija@zavod-znanje.si).
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