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Javni poziv  

za vinogradnike oz. pridelovalce vina  

za namene promocijske aktivnosti vinsko-turistične ceste 

 

Predmet in namen poziva 

V Zavodu za turizem in razvoj Lendava objavljamo poziv za vinogradnike oz. vinarje za promocijske 
aktivnosti vinsko-turistične ceste Lendavske gorice. 
 
Predmet poziva je zbiranje ponudnikov - vinogradnikov, pridelovalcev vina, ki ustrezajo merilom in 
pogojem ter dodatnim kriterijem, ki so navedeni v nadaljevanju poziva.  
 
V sklopu promocijske aktivnosti bo ZTR omogočil izdelavo posamičnih videov desetih (10) ponudnikov, 
ki bodo služili oglaševanju in promociji ponudbe vinsko-turistične ceste Lendavske gorice preko objav 
na spletu, vstopni turistični strani www.lendava-lendva.si in socialnih omrežjih Vinarium Lendava, 
Hotel Vinarium, Visit Lendava. 
 
Merila in pogoji prijave 

Na javni poziv se lahko prijavijo vinogradniki, pridelovalci vina, ki: 
- imajo vinograde na vinorodnem podokolišu Lendavske gorice (ožji okoliš Lendavske gorice, 

Dolgovaške gorice, Čentibske gorice, Dolinske gorice, Pince), 
- dajejo vino v promet in za ta namen morajo pridobiti oceno vina na predpisan način, 
- so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina. 

 
Izbor ponudnika bo na podlagi prispelih prijav opravila komisija, ki se bo odločala na osnovi zgornjih 
meril, poleg tega pa bo upoštevala tudi dodatne kriterije, med katerimi so: 

• Nagrade in priznanja za vina v zadnjih dveh (2) letih, 

• lastna blagovna znamka (izdelana celotna grafična podoba) 

• količina pridelanega vina, 

• sodelovanje v promocijskih aktivnostih v zadnjih dveh (2) letih: udeležba na sejmih, dogodkih, 
prireditvah ipd. 

 
Prijave, rok in informacije 

Za prijavo na poziv je potrebno izpolniti priloženi obrazec in ga posredovati na Zavod za turizem in 
razvoj Lendava 

• po elektronski pošti na info@ztr.si ali 

• po običajni pošti na naslov Zavod za turizem in razvoj Lendava, Čentiba, Lendavska cesta 19, 
9220 Lendava. 
 

Prispele prijave bo pregledala in ocenila komisija ZTR ter najustreznejše ponudbe izbrala, vse 
ponudnike pa o izidu obvestila po elektronski pošti. Poziv je odprt do vključno 27. oktobra 2020. Za 
dodatna vprašanja in informacije pokličite na telefonsko številko 041 38 40 40 ali nas kontaktirajte 
prek martina@ztr.si. 

 
Pripravila: 
Martina Bukovec       Rok Petje, v.d. direktorja 
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PRIJAVNICA - Obrazec št. 1  

Podatki o ponudniku 

 

Polni naziv ponudnika  
(ime, priimek oz. naziv pravne osebe)  

 

 

Naslov ponudnika 

 

 

Telefon  
 

 

Elektronska pošta  
 

 

Vpis v register pridelovalcev grozdja, vina 
 

DA                NE 

Nagrade ali priznanja v za vino v zadnjih 
dveh letih (navedite naziv priznanja-ocenjevanja, 

kraj in čas) 
 
 
 

 
 
 

 

Letna količina pridelanega vina  
 

 

Lastna blagovna znamka  
(v kolikor DA, priložite logotip v obliki .jpg, .pdf 

 

DA                NE 

 
Sodelovanje v promocijskih aktivnostih  
(navedite sodelovanje na sejmih, dogodkih 
ipd. ter kraj in čas) 
 
 
 
 

 

 
S podpisom izjavljam, da so navedeni podatki točni in resnični. 
 
Kraj in datum:      Žig:     Podpis  
 


